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Abstract. Ontologies are a basic building block of the Semantic Web. As a consequence, a
great number of researchers are working in method and techniques to build ontologies through
automatic or semi-automatic processes, which perform knowledge acquisition from texts, dic-
tionaries and structured and semi-structured knowledge bases. On the other hand, reverse engi-
neering, when applied to software engineering, uses a collection of theories, methodologies and
techniques to support information abstraction and extraction from a piece of software. This pa-
per presents the results of an initial study, which uses reverse engineering techniques applied to
ontology engineering, whose goal is to reduce the time consuming task of ontology creation. A
case study was developed to test this proposal, which is applied in a educational software, using
some OMG standards (UML, MOF and XMI). The ontology obtained represents old knowledge
about a specific domain and it can help engineers to build a final ontology.

Resumo. Ontologias são blocos básicos na construção da Web Semântica. Consequente-
mente, um grande número de pesquisadores estão trabalhando em métodos e técnicas para
construir ontologias através de processos automáticos ou semi-automáticos, que realizam aqui-
sição de conhecimento em textos, dicionários e bases de conhecimento estruturadas ou semi-
estruturadas. Por outro lado, a engenharia reversa, quando aplicada à engenharia de software,
utiliza uma coleção de teorias, metodologias e técnicas para suportar e extrair abstrações das
informações de um fragmento de software. Este artigo apresenta os resultados de um estudo
inicial, em que se usam técnicas de engenharia reversa aplicadas à engenharia de ontologias,
cujo objetivo é reduzir o tempo de desenvolvimento de uma ontologia. Um exemplo foi desen-
volvido para testar esta proposta em um software educacional, utilizando alguns padrões da
OMG (UML, MOF e XMI). A ontologia obtida representa o conhecimento "antigo" sobre um
domínio específico e pode ajudar os engenheiros a construir uma ontologia final.

1. Introdução
Andrônico de Rodes, por volta de 50 a.C., recolheu e classificou as obras de Aristóteles que, durante muitos
séculos, haviam ficado dispersas e perdidas. Isto mostra que, desde este período, o homem deseja organizar
o conhecimento coletado: pelas organizações, comunidades científicas e indivíduos em diferentes fontes de
informação - atualmente, na Web ou em banco de dados legados -, e transformá-lo em informações úteis,
através do uso de ontologias.

De acordo com Guarino [11] e Gruber [10], uma ontologia representa um vocabulário comum de
um domínio. Assim, define o significado dos termos e as relações entre eles, organizando-os em uma taxo-
nomia. Contém primitivas de modelagem como classes, relações, funções, axiomas e instâncias. Existem
linguagens tradicionais para sua representação como: CYCL [17], Ontolingua [7], F-Logic [15] ou CML
[24], e linguagens padrões para Web como: OIL (Ontology Inference Layer ) 1, DAML+OIL (DARPA Agent
Markup Language) 2, RDF(s) (Resource Description Framework), XOL (Ontology Exchange Language )
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[14], SHOE (Simple HTML Ontology Extensions) [18], XTM (XML Topic Maps) e OWL (Ontology Web
Language)3. É importante ressaltar que existem diferentes conexões entre os componentes da ontologia,
seus paradigmas de representação do conhecimento e suas linguagens de representação.

O estudo de ontologias está fortemente embasado em princípios da Inteligência Artificial. Esta,
por sua vez, está emprestando sua fundamentação a muitas outras disciplinas, entre as quais a Engenharia
de Software. Desde seu aparecimento, na década de 70, a Engenharia de Software vê-se imersa em uma
crise que já se tornou crônica, caracterizada pela necessidade de produzir novos sistemas de informação,
mais poderosos e complexos, e manter sistemas antigos, sem interromper a operação normal. Assim, os
engenheiros de software precisam apoiar-se em ferramentas especializadas para garantir produtividade e
qualidade, condizentes com as exigências do mercado [23]. A engenharia reversa, um de seus ramos,
utiliza uma coleção de teorias, metodologias e técnicas para extrair e abstrair informações de um software
existente, que necessite ser reconstruído, produzindo documentos consistentes, quer seja a partir do código
fonte, ou através da adição de conhecimento e experiência, que não poderiam ser automaticamente recons-
truídos a partir deste código. Os sistemas existentes possuem, muitas vezes, somente o código executável.
Tais sistemas não podem ter sua operação interrompida porque a informação que gerenciam ou encapsulam
é fundamental para os negócios da empresa.

Os engenheiros de ontologias utilizam a metodologia inerente ao projeto do qual fazem parte,
tais como Enterprise Ontology [25], TOVE (Toronto Virtual Enterprise) [10] e Methontology [8]. Estas
metodologias apresentam ciclos de vida distintos, mas as fases de aquisição e formalização das ontologias
sempre aparecem em todos os ciclos. Desta forma, na aquisição constrói-se um modelo conceitual e na
formalização um modelo formal. O objetivo deste artigo é relatar uma experiência em que se combina a
reengenharia de sistemas com a engenharia de ontologias para reduzir o tempo dispendido na construção de
ontologias. Desta forma, a seção 2 apresenta uma pequena revisão sobre ontologias, a seção 3 uma revisão
da reengenharia e a seção 4 a proposta para combinação de engenharia reversa e ontologias. Na seção 5 são
descritos exemplos de aplicação desta proposta e na seção 6 estão as conclusões do artigo.

2. Ontologias
Pesquisas em ontologias têm origem na filosofia com a natureza e organização das "coisas". Uma ontologia,
segundo Gruber [10], é uma especificação explícita dos objetos, conceitos e outras entidades que se assume
existirem em uma área de interesse, além das relações entre estes conceitos e restrições, expressos através de
axiomas. Em Ciência da Computação, o termo ontologia refere-se a um artefato de engenharia, constituído
por um vocabulário específico que descreve um modelo particular do mundo, adicionando um conjunto
explícito de suposições, relacionando os significados das palavras no vocabulário, usualmente, organizados
em taxonomias [19]. A ontologia deve fazer uma especificação formal de uma área de conhecimento. Cinco
componentes foram definidos para esta formalização [10]:

• Conceitos: podem representar qualquer coisa em um domínio, como uma tarefa, uma função, uma
estratégia etc.;

• Relações: representam um tipo de interação entre os conceitos no domínio; a cardinalidade é
sempre n:n;

• Funções: são um caso especial de relações; a cardinalidade é n:1;

• Axiomas: são sentenças que são sempre verdadeiras;

• Instâncias: são utilizadas para representar os elementos do domínio.

O aparecimento da Web Semântica marcou outro estágio no campo das ontologias. De acordo
com Berners-Lee [3], a "Web Semântica não é uma Web separada, mas uma extensão da atual, na qual a
informação é utilizada com significado bem definido e não-ambíguo, integrada, aumentando a capacidade
dos computadores para trabalharem em cooperação com as pessoas". A Web Semântica é coordenada pelo
consórcio W3C (World Wide Web Consortium) e apoiada pela indústria de software. Este consórcio propôs
uma arquitetura com sete camadas - Unicode e URI, XML + NS + XML Schema, RDF + RDF Schema,
Ontology vocabulary, Logic, Proof e Trust - para construir aplicações que envolvam a Web Semântica. Esta
arquitetura define as tecnologias necessárias para a representação formal de ontologias, entre elas, a lingua-
gem OWL (Ontology Web Language). Alguns pesquisadores [6, 2] uniram o formalismo existente para a
representação de ontologias com a notação UML (Unified Modeling Language). A UML é mantida pelo
OMG (Object Management Group), um grupo que fornece diretrizes para a indústria de software através
de especificações de padrões, cuja missão é promover a teoria e a prática da tecnologia de objetos para o
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desenvolvimento de sistemas distribuídos. A UML é uma linguagem gráfica, utilizada em Engenharia de
Software para modelar sistemas orientados a objetos. Além de definir a notação gráfica (conjunto de sím-
bolos padrão), especifica a semântica destes símbolos de tal forma que o modelo conceitual para o sistema
possa ser compreendido por todos, facilitando, assim, a comunicação efetiva entre as pessoas envolvidas na
sua utilização [22]. Além disso, a UML é extensível; é essa característica que tem permitido a sua aplicação
em ontologias 4.

3. Reengenharia: engenharia reversa e engenharia progressiva
Para Chikofsky e Cross [4], a reengenharia, conhecida também como renovação ou reconstrução, é o exame
de um sistema de software, a fim de reconstituí-lo em uma nova forma, e a subseqüente implementação
dessa nova forma. Um processo de reengenharia geralmente inclui alguma forma de engenharia reversa,
seguida por uma forma de engenharia progressiva ou reestruturação [13].

Define-se engenharia reversa como uma coleção de teorias, metodologias e técnicas capazes de
suportar a extração e abstração de informações de um software existente, produzindo documentos consis-
tentes, quer seja a partir do código fonte, ou através da adição de conhecimento e experiência que não podem
ser, automaticamente, reconstruídos a partir do código [4]. A engenharia reversa de um sistema que deve ser
reconstruído pode ser realizada de diversas maneiras: através dos códigos-fontes ou executáveis, através do
repositório de dados da ferramenta CASE utilizada no seu desenvolvimento ou através dos dicionários dos
bancos de dados utilizados pelo sistema. Atualmente, a representação obtida pelo processo de engenharia
reversa segue padrões de mercado, tais como UML, MOF e XMI, de forma a ser compreendida facilmente
pelo maior número possível de pessoas e ferramentas. O padrão OMG-MOF (Meta Object Facility)[20]
é um conjunto de serviços projetados para suportar a administração de metadados. Metadado é um dado
que descreve outro dado, com um nível maior de abstração. Exemplos de metadados são os tipos de dados
nas linguagens de programação, de definições de interfaces dos componentes no paradigma de Orientação
a Objetos, diagramas de análise e projeto e esquemas SQL, que descrevem a estrutura de bancos de dados
relacionais. Já o padrão OMG-XMI (XML Metadata Interchange) representa um mecanismo padrão para
troca de dados entre as várias ferramentas, repositórios e metadados. A padronização garante a troca de me-
tadados entre ferramentas de modelagem baseadas no padrão OMG-UML e os repositórios de metadados
baseados em OMG-MOF, em ambientes heterogêneos distribuídos. O XMI tem sido usado, também, para
interpretar artefatos UML, artefatos de bases de dados e data warehouse, definições de interfaces CORBA
(Common Object Request Broker Architecture)5 e de interfaces e classes JAVA [21].

Define-se engenharia progressiva como sendo o processo tradicional de produzir software a partir
de abstrações de alto nível, através de projetos independentes de implementação, gerando a versão física
do sistema [4]. Na engenharia progressiva para desenvolvimento de ontologias, alguns projetos implemen-
taram metodologias próprias, tais como o Enterprise Ontology [25], TOVE [9] e Methontology [5].
Uma metodologia se caracteriza pela adoção de um processo para o desenvolvimento do sistema, apoiado
por ferramentas que auxiliam as várias etapas, nas quais se liberam artefatos, conforme o planejamento do
projeto. O desenvolvimento e o uso de metodologias para a construção de ontologias é fundamental, na
medida que retiram o caráter subjetivo desta atividade. A área de Engenharia Ontológica estuda os aspectos
relacionados a tal construção, bem como o desenvolvimento de sistemas que utilizem ontologias em sua
estrutura [19].

4. Ontologia e Reengenharia
O desenvolvimento de software, a partir da década de 90, passou a ter como foco a qualidade. Sob esse
prisma, a adoção de uma metodologia é fundamental [23]. Este artigo propõe as etapas descritas a seguir
para a obtenção de uma ontologia, para um sistema que venha a evoluir na direção da Web Semântica,
tomando-se como base as informações disponibilizadas em sistemas de software existentes. As seguintes
etapas são propostas:

1. Aplicar Engenharia Reversa ao sistema existente para a obtenção de metadado da ontologia: a
aplicação de técnicas de reengenharia permite obter-se uma versão inicial da ontologia;

2. Representar a ontologia obtida em UML estendida;

3. Adotar a Engenharia Progressiva: aplicar uma das metodologias existentes para o desenvolvimento
de uma ontologia completa.

4http://www.omg.org/ontology
5http://www.omg.org/corba
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Figura 1: Combinação da reengenharia de sistemas e engenharia de ontologias

A seguir, exemplifica-se a proposta, supondo-se como ponto de partida para a construção da on-
tologia um sistema existente. Conforme apresentado na Figura 1, o conhecimento do sistema existente
(1a) está geralmente presente nos metadados das ferramentas utilizadas na sua concepção e implementação,
que podem ser, por exemplo, o dicionário de dados do gerenciador de banco de dados relacional utilizado
(1c), o repositório da ferramenta CASE utilizada na sua construção (1b) ou os documentos referentes ao
sistema (help, planilhas, textos, etc.) (1d). Quando o sistema existente (1a) não utilizou uma ferramenta
CASE na sua construção, o repositório de dados (1b) não existe, e então é necessário realizar a Engenharia
Reversa (1e) sobre o dicionário de dados do gerenciador de banco de dados (SGBDR) (1c) para obter-se
o diagrama de classes da UML com suas classes, atributos, associações e cardinalidade, atualizando (1b).
Outros diagramas do sistema existente podem ser obtidos através de (1e), tais como Diagramas de Seqüên-
cia, Diagramas de Estados e Diagrama de Casos de Uso. Os documentos diversos do sistema existente
(1d), também podem produzir uma representação interna da ontologia (1g) aplicando uma das técnicas de
aprendizado de ontologias (1f).

O processo deve ser realizado por ferramentas implementadas com o padrão MOF (2a) para que
o resultado final obtido seja apresentado no padrão MOF-XMI. É a transformação de uma forma de repre-
sentação em outra, de mesmo nível de abstração relativo, preservando o comportamento externo do sistema
(funcionalidade semântica). Assim, poderá ser editado a primeira representação conceitual da ontologia
(2d), de forma compreensível pelos engenheiros de ontologias, sendo o primeiro modelo da ontologia no
formato UML (2b), ou seja, uma primeira coleção de conceitos e relações sobre o domínio a ser detalhado.
Os resultados obtidos nos processos (1f) e (2a) geram os metadados da ontologia (2c).

Em um segundo momento, aplica-se a Engenharia Progressiva (3), a partir da primeira versão
proposta (2b); os engenheiros de ontologias seguem uma da metodologias citadas na seção 3, garantindo
a utilização dos padrões do W3C descritos na seção 2. A utilização de metodologias garante que a base
ontológica (4) será consistente e coerente com o domínio a ser representado e com o modelo atual do
sistema.

5. Exemplos de Utilização da Proposta
Os exemplos em que se aplicou a proposta foram dois sistemas educacionais de ensino a distância uti-
lizados por grandes universidades brasileiras: o Teleduc6, da Universidade Estadual de Campinas e o CoL7,
utilizado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

Para realizar a primeira etapa da proposta apresentada na seção 4 (Engenharia Reversa), utilizou-
se os metadados das bases de dados relacionais dos sistemas (1c), sendo SQL Server no caso do CoL e
MySQL no caso do Teleduc. Com a ferramenta MagicDraw8, que implementa os padrões UML-MOF-
XMI, realizou-se a engenharia reversa (1e), obtendo-se o repositório de dados (1b). Realizou-se então a
segunda etapa (Representar a ontologia obtida em UML estendida), a partir da extração dos modelos no
padrão MOF-XMI (2a), obtendo-se os metadados (2c). Em seguida, realizou-se o processo de edição de
ontologias (2d) com a ferramenta de desenvolvimento de ontologias Protégé9, que importa o padrão XMI
obtido (2a), editando a representação inicial da ontologia (2b), em UML estendida.

6http://teleduc.nied.unicamp.br/teleduc
7http://col.larc.usp.br
8http://www.magicdraw.com
9http://protege.stanford.edu



Para a realização da terceira etapa (Aplicar Engenharia Progressiva) escolheu-se a Methontology
[5], pois indica de forma detalhada as atividades a serem realizadas para a construção de ontologias, bem
como indica a seqüência/ordem e o nível de detalhamento em que tais atividades devem ser executadas.
Resumidadamente, esta metodologia está dividida em três grandes grupos de atividades:

1. Atividades de Gerenciamento de Projeto: incluindo planejamento, controle e garantia de quali-
dade;

2. Atividades de Desenvolvimento Orientado: inclui especificação, conceitualização, formalização e
implementação. A especificação define o porquê da ontologia estar sendo construída (utilização e
usuários finais). A conceitualização estrutura o domínio de conhecimento em um modelo concei-
tual. A formalização transforma o modelo conceitual em um modelo formal ou semi-computável.
A implementação transforma modelos computáveis em linguagens computacionais;

3. Atividades de Suporte: inclui aquisição de conhecimento, avaliação, integração, documentação e
gerenciamento de configurações.

O resultado das etapas 1 e 2 da proposta - uma representação inicial da ontologia - visa aju-
dar/facilitar o trabalho de conceitualização e formalização, descritos na atividade 2 da Methontology ,
referentes à etapa 3 da proposta (Engenharia Progressiva) que não foi foco de estudo neste artigo bem como
os processos em cinza na Figura 1.

5.1. Execução dos Processos

Para um melhor entendimento da execução dos processos e do poder da utilização dos padrões, com as
ferramentas descritas, foram selecionadas três tabelas, de um total de 600, do sistema educacional CoL:
"Disciplinas", "Modulo"e "Composicao". Na Figura 2, estão os comandos SQL ANSI de criação destas
três tabelas. Através deste script, foi realizada a reengenharia com a ferramenta MagicDraw, obtendo o
diagrama classes UML, conforme Figura 3. A partir do diagrama de classes UML, sem nenhuma alteração,
foi realizada a exportação do modelo em um arquivo no padrão XMI do qual a (Figura 4) apresenta alguns
fragmentos. O arquivo XMI foi importado na ferramenta Protégé utilizando a linguagem OWL, resultando
uma representação inicial da ontologia, apresentada na Figura 5 (visualização no plug-in gráfico do Protégé
Jambalaya).

Figura 2: Subconjunto do script de criação SQL, obtido da base de dados CoL

5.2. Análise dos Resultados

A Tabela 1 apresenta as transformações que ocorreram desde o banco de dados até a representação inicial
da ontologia, sem perda de informação.

Apesar da semântica de cada um dos modelos - relacional, UML e ontologia - ser diferente, o
conhecimento representado não é perdido nas transformações realizadas. Por exemplo, uma "Disciplina"
tem um código, um nome, um professor e uma versão; um "Modulo" tem um nome e um professor; já uma
"Composicao", é uma associação entre "Disciplinas"e "Modulos". O exemplo tratou de poucas tabelas do
banco de dados, parecendo à primeira vista que uma reengenharia manual seria mais fácil de ser realizada.
Porém, ao considerar o número total de tabelas (600), a reengenharia manual não será trivial, mostrando
que a utilização do processo descrito é mais eficiente. O uso de mnemônicos significativos dos sistemas a



Figura 3: Subconjunto do diagrama UML, obtido a partir do script de criação SQL

Figura 4: Subconjunto do padrão XMI, obtido do diagrama UML

serem reestruturados auxilia muito no conhecimento representado. Isso pode ser observado pelos nomes das
tabelas (por exemplo: "Disciplinas") ou pelos nomes de colunas (por exemplo: nome, código, versão, etc.).
A mesma seqüência de execução dos processos foi realizada para o caso do Teleduc (com aproximadamente
20 tabelas), no qual foram obtidas as mesmas conclusões, em relação às informações geradas.

6. Conclusões e Trabalhos Futuros
Este artigo apresentou a viabilidade conceitual e prática de integração dos diversos padrões e técnicas as-
sociados aos temas de reengenharia de sistemas e engenharia de ontologias. Tanto os padrões da OMG
(UML, MOF, XMI), quanto os padrões da W3C (XML e OWL), são reconhecidos, aceitos e utilizados
pela comunidade de Tecnologia da Informação. A engenharia de ontologias pode se valer disso para obter
representações iniciais de seus artefatos de forma a aproveitar o conhecimento já representado. Deve-se
considerar que a semântica de um termo pode variar de um contexto para outro, de um lugar para outro e
mesmo de uma pessoa para outra. Devido a essa heterogeneidade semântica, a engenharia de ontologias não
é uma atividade trivial e requer tempo, disponibilidade e consenso dos especialistas. Logo, a idéia do apro-
veitamento do que já foi representado no passado, através da reengenharia, como já realizado por Astrova



Figura 5: Subconjunto da ontologia inicial, obtido a partir do padrão XMI

Modelo Relacional Diagrama de Classe UML Ontologia
Tabela Classe Conceito
Coluna Atributo Atributo

Chave estrangeira Associação Propriedade

Tabela 1: Transformações obtidas

[1], Handshuh [12], Knublauch [16] e proposto neste artigo, pode auxiliar muito na construção de um mo-
delo inicial de ontologia para um domínio específico. Este modelo passa a ser o ponto de convergência
dos engenheiros ontológicos, permitindo o compartilhamento do conhecimento representado e a descrição
dos conceitos mais comuns. Para a representação completa da ontologia, é necessário realizar a engenharia
progressiva. Como futuros trabalhos, pretende-se aplicar os processos definidos, partindo de metadados
existentes em ferramentas de desenvolvimento de software, como J2EE, e também utilizar o aprendizado
de ontologia (Ontology Learning) [19], para o tratamento dos diversos documentos do sistema.
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Abstract. In this work, the study and modeling of a workflow-based business 
process is performed, in order to identify those places where exceptions that 
cause pendencies on the business process, might occur. Based on this study, 
this work proposes a new workflow model, which brings several tasks, such 
as: - agents definition; model workflow properties in a existing workflow tool; 
implement the necessary agents in a simulation environment, in order to 
prevent pendencies on the business process. 

Resumo. O presente trabalho tem por objetivo o estudo e a modelagem de um 
processo de negócio, utilizando como base um modelo de workflow, com a 
finalidade de identificar os locais onde ocorrem exceções no processo que 
ocasionam pendências. Com base nesse estudo, propor um novo modelo de 
workflow, incluindo agentes, realizar a modelagem do modelo proposto em 
uma ferramenta de workflow e implementar os agentes em um ambiente de 
simulação, no intuito de prevenir tais pendências. 

1. Introdução 
Workflow é uma tecnologia capaz de controlar as atividades que compõem os processos 
de negócios de uma organização, com a finalidade de permitir um maior controle sobre 
suas tarefas e procedimentos [Cruz 2003]. Um sistema de workflow obtém maior 
sucesso quando implementados sobre processos bem definidos, cujas atividades são 
bastante previsíveis e não costumam desviar-se de um certo padrão [Cruz 2004]. Porém, 
em uma organização, isso nem sempre é possível, visto que podem surgir situações em 
que novas atividades devam ser realizadas para restabelecer o seu pleno andamento. 
Para referir-se a estas exceções que ocorrem nos processos, neste trabalho adotou-se o 
termo pendências. 

O controle de pendências em um workflow pode tornar-se uma tarefa um tanto 
difícil em organizações que possuem muitas exceções em seus processos. Por esse 
motivo, o presente trabalho tem como objetivo descrever uma solução adotada para 
evitar que essas pendências ocorram, procurando tornar o sistema mais eficiente. Para 
tanto, optou-se por uma solução baseada em agentes aplicada a um estudo de caso, no 
qual tais agentes têm por meta monitorar atividades do processo e evitar que pendências 
sejam geradas no processo de negócio da organização, proporcionando um melhor fluxo 
de trabalho. 

Em um ambiente multiagente, os agentes são capazes de interagir de modo a 
cooperar para que uma determinada meta seja alcançada de maneira satisfatória, 
semelhante ao que ocorre com a própria sociedade humana, onde pessoas que 
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compartilham um objetivo comum e um senso de equipe conseguem desempenhar seu 
trabalho mais depressa e facilmente [Ogliari 2005]. Considerando as características e 
propriedades dos agentes (autonomia, habilidade social, capacidade de reação e 
comunicação, entre outras), torna-se possível uma solução baseada em agentes para o 
problema acima descrito [Juchem 2002] e [Hübner 2003]. 

Assim, este artigo apresenta a modelagem de um workflow adicionando agentes 
ao modelo, no intuito de prevenir pendências. 

2. Um Sistema Multiagente Aplicado a Processos de Negócios 

Adotou-se como modelo para o estudo de processos e suas pendências uma indústria do 
ramo metalúrgico, localizada na cidade de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. O 
foco deste estudo de caso foi o setor de logística. A escolha por esse setor se justifica 
por ser a logística uma área em grande expansão e, que na indústria modelo, está 
recebendo uma atenção cada vez maior, devido à desvantagem da indústria com relação 
aos seus principais concorrentes: a sua distância ao centro do país, ou seja, o local onde 
o produto é manufaturado é distante de onde é consumido.  

Dentre as atribuições do setor de logística destaca-se a sua função de controlar a 
entrega de mercadoria no cliente. Uma atribuição difícil, pois não depende somente do 
pessoal interno da indústria, envolve transportadoras, agregados e o próprio cliente. 

2.1. Pendências do processo de entrega 
No processo de entrega de mercadorias podem ocorrer várias pendências. A Tabela 1 
apresenta as principais pendências originadas na entrega, causas e conseqüências. 

Tabela 1 – Pendências do processo de entrega de mercadoria. 
Pendência Motivo (causa) Conseqüências 

Recusa 
atraso na entrega, desacordo com o 
pedido, pedido cancelado, sem pedido, 
avaria, troca ou falta de volumes 

prorrogação de duplicatas, correção do pedido, 
recolocação em outro cliente, troca ou reposição de 
mercadoria, devolução de mercadoria 

Sinistro roubo ou acidente 
enviar nova mercadoria, solicitar reembolso da 
seguradora 

Mercadoria 
não entregue 

cliente não localizado, pagamento de 
ICMS antecipado 

confirmar endereço do cliente, solicitar pagamento do 
ICMS, recolocação em outro cliente, retorno da 
mercadoria 

 

Dos itens descritos na Tabela 1, a recusa é a pendência que ocorre com maior 
freqüência, e seus motivos são bem variados, conforme apresentado na tabela. Uma 
recusa pode causar muitos transtornos, envolvendo o trabalho de muitas pessoas e 
gerando custos desnecessários.  

As recusas de mercadorias acontecem com maior freqüência nos clientes grandes 
redes1, devido ao fato de possuírem muitas regras. Nesses casos, a solução da pendência 
se torna mais complicada em função do alto número de burocracias existentes. Por 
exemplo: quando ocorre uma recusa, normalmente a indústria é informada quando a 
transportadora já não está mais no cliente. A informação poderá chegar para a indústria 

                                                 
1 Os clientes grandes redes normalmente concentram uma fatia significativa do faturamento da 

indústria envolvendo contrato de fornecimento. Nesses contratos devem ser observadas algumas regras, 
as quais, se não forem cumpridas, podem gerar problemas como: cancelamento do pedido e, em alguns 
casos, multa. Dentre essas regras está o cumprimento da data estabelecida para a entrega de mercadorias.  
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até alguns dias após a recusa. A essa altura o pedido deverá estar cancelado, sendo 
necessário entrar em contato com o comprador, o qual decidirá se poderá ou não ajudar 
na solução do problema. Não havendo um acordo, a indústria pode tentar uma 
recolocação da mercadoria em outro cliente e, em último caso, solicitar a transportadora 
o retorno da mercadoria. Até que a pendência seja solucionada, pode levar alguns dias. 

Pode-se constatar através desse fato, que uma simples recusa de mercadoria 
desencadeia um processo no qual muitas pessoas são envolvidas na busca de sua 
solução. É importante ressaltar ainda que conforme o tipo de mercadoria, pode ser 
necessário, por exemplo, trocar a embalagem do produto, pelo fato da mesma não estar 
mais em condições de venda. Isto demanda em custos de embalagem e de mão de obra 
de retrabalho. 

2.2. Workflow proposto 
Baseado nos problemas expostos apresenta-se um modelo de fluxo de trabalho, com 
papéis ocupados por agentes [Frantz 2005]. Os agentes têm a função de evitar que 
ocorram pendências na entrega das mercadorias para os clientes grandes redes, 
desempenhando o papel de monitoramento das entregas. Além disso, eles podem 
informar qualquer alteração no pedido no momento em que o mesmo ocorre, como um 
cancelamento, embora nem sempre possa ser evitado, permitem que a indústria tenha o 
conhecimento do fato, independente do recebimento da informação por parte da 
transportadora. Os agentes também podem intermediar renegociações como uma nova 
data de entrega, no caso de um possível atraso na entrega.  

A Figura 1 apresenta um modelo de workflow (lado da indústria), adotando o 
paradigma de agentes. Na figura é possível visualizar os papéis do agente indústria 
(Ag_Ind) e assistente (Ind). O agente cliente faz parte do ambiente do cliente. 

Através do monitoramento dos pedidos, os agentes poderão, detectar problemas 
em fase inicial, ou seja, podem evitar que pequenos problemas como um cancelamento 
de pedido se transformem em grandes pendências. Por exemplo: caso ocorra o 
cancelamento de um pedido por parte do cliente, o agente cliente poderá informar o fato 
ao agente indústria, que por sua vez informará ao responsável pelo atendimento dos 
clientes grandes redes dentro da indústria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Workflow proposto 
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A Tabela 2 apresenta uma explanação de algumas atividades ilustradas na Figura 3. 

Tabela 2 – Descrição das atividades do workflow 
Nome da Atividade: (Ag_ind) Informa nota ao agente cliente.                  Tipo: Função. 
Descrição: A stored procedure chama_ag_ind chama o agente indústria que executa o comportamento 
informar_nota. 
Nome da Atividade: (Ag_ind) Aguarda informação da mercadoria.          Tipo: Função. 
Descrição: A stored procedure aguarda_info aguarda um retorno do agente indústria (através do seu 
comportamento avisar) quanto ao recebimento ou não da mercadoria. Controla o tempo de espera 
através da stored procedure. 
Nome da Atividade: (Ag_ind) Questiona recebimento.                             Tipo: Função. 
Descrição: Disparada quando não há um retorno sobre o recebimento da mercadoria. A stored 
procedure questiona_recebimento ativa o agente indústria que executa o seu comportamento 
questionar_recebimento. 
Nome da Atividade: (Ind) Mercadoria entregue.                                       Tipo: Notificação. 
Descrição: Enviada ao assistente informando a entrega da mercadoria. Termina o processo. 

2.3. Critérios utilizados para a escolha das atividades desempenhadas pelos agentes 
Com base nos problemas levantados no estudo do fluxo de trabalho do setor de 
logística, são apresentados os critérios que levaram à escolha das atividades que serão 
executadas pelos agentes. 

a) Evitar que ocorra recusa por atraso: A recusa de mercadoria por motivo de 
atraso na entrega em um cliente grande rede, pode ser evitada caso consiga-se proceder 
com o reagendamento da data de entrega em tempo hábil, ou seja, até a data de entrega 
original, o que acarretará na diminuição do trabalho humano e de despesas financeiras. 

b) Receber informações sobre qualquer alteração no pedido quando as mesmas 
ocorrem: O cliente pode realizar o cancelamento do pedido mesmo sem a data de 
entrega ter expirado. Nesse caso, quanto antes a indústria for comunicada sobre o 
cancelamento, menor será a pendência originada. Por exemplo: o assistente pode evitar 
que a mercadoria saia da indústria ou, caso já tenha saído, pode informar o caso ao setor 
comercial, para que providencie um novo pedido ou uma recolocação de mercadoria.  

c) Identificar problemas com antecedência: Tendo conhecimento do atraso de 
uma mercadoria, o assistente pode entrar em contato com a transportadora/agregado 
para verificar o motivo desse atraso. Esse contato permitirá que se descubra com 
antecedência algum problema que tenha ocorrido como, por exemplo, um sinistro. 
Como nesse caso é necessário enviar novamente a mercadoria, pode-se proceder com 
essa rotina de imediato. Se ocorrer um problema de recusa, o assistente poderá verificar 
o motivo entrando em contato imediatamente com o comprador, para buscar uma 
solução. Nesse caso, a pendência não pôde ser evitada, mais uma providência pôde ser 
tomada em menor tempo e sem maiores prejuízos. 

d) Controlar as entregas para os clientes grandes redes: Atualmente, não é 
possível saber na data prevista para a entrega de uma mercadoria, se a mesma foi 
efetivamente entregue, a não ser que o assistente entre em contato com o cliente ou com 
a transportadora/agregado. Como ocorrem muitas entregas no mesmo dia, esse 
funcionário não dispõe de tempo para essas verificações, que podem ser realizadas pelos 
agentes. 

e) Obter detalhes das entregas para os clientes grandes redes: No modelo atual 
de fluxo de trabalho da indústria, não se têm estatísticas de como são realizadas as 
entregas. Esse dado seria interessante para reconhecimento do perfil e avaliação do 
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desempenho das transportadoras. Os agentes, além de monitorar as entregas, terão 
conhecimento sobre as entregas anteriores, podendo fornecer essas informações (por 
exemplo, número de entregas no prazo feitos por uma transportadora). 

2.4. Estratégia de controle de pendências 
A estratégia de controle de exceções realizadas pelos agentes foi representada utilizando 
o Diagrama de Casos de Uso. O diagrama ilustra os agentes e os demais papéis que 
compõem o modelo (como: assistente e transportadora), e exibe as atividades a serem 
desempenhadas pelos agentes na organização. 

2.4.1. Um exemplo de Casos de uso agente indústria e agente cliente 
A Figura 2 apresenta o diagrama de casos de uso agente indústria e agente cliente, onde 
é possível verificar as interações que ocorrem entre esses atores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de casos de uso agente indústria e agente cliente 
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comportamento que melhor atende a mesma (por exemplo: na data de entrega da 
mercadoria o agente indústria pode entrar em contato com o agente cliente, caso não 
tenha recebido nenhuma posição quanto a entrega da mercadoria). 
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sobre as transportadoras (como: data efetiva da entrega no cliente pela transportadora). 
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2.6. Um exemplo de comportamento dos agentes 
A Tabela 3 ilustra os comportamentos definidos para o agente indústria. Um 
comportamento é selecionado a partir do conhecimento que o agente possui do 
ambiente, resultando em uma ação. 

Tabela 3 – Comportamentos do agente indústria. 

Agente indústria 

Comportamento Descrição 

1. Informar nota Informar pedido faturado 
2. Questionar reagendamento Podemos reagendar a entrega? 
3. Avisar assistente Cliente recebeu a mercadoria no prazo 

Cliente não recebeu a mercadoria 
Cliente cancelou o pedido 
Cliente recusou a mercadoria 
Cliente aceitou o reagendamento 
Cliente recusou o reagendamento e cancelou o pedido 

4. Questionar recebimento Recebeu a mercadoria? 
5. Responder A mercadoria será entregue hoje? 

Ocorreu um sinistro 
6. Gerar histórico Entregas realizadas por transportadora 

Aos agentes cabe a escolha adequada dos comportamentos para desempenhar as 
atividades para as quais foram alocados, visando atingir o objetivo que é manter o 
controle do processo, monitorando e evitando as pendências no processo de entrega de 
mercadoria. 

3. Implementação de um Ambiente de Simulação 
O modelo de workflow proposto inclui dois agentes independentes que atuam um do 
lado da indústria e outro do lado do cliente. O agente indústria atua no ambiente da 
indústria e trabalha em conjunto com o workflow. O agente cliente atua no ambiente do 
cliente e recebe as informações do agente indústria através da comunicação direta. 

3.1. Interação workflow - agente indústria 
Na modelagem do workflow na ferramenta Oracle Workflow Builder [WfMC 2005], 
foram previstas atividades a serem desempenhadas pelo agente indústria. A ferramenta 
trabalha com stored procedures e através delas foi possível ativar o agente. 

Todas as respostas necessárias ao workflow e que o agente indústria recebe, 
como, por exemplo, a entrega da mercadoria, são armazenadas em uma tabela. O 
workflow, através de stored procedures, acessa essa tabela em busca dos dados 
necessários ao andamento do processo. 

3.2. Simulação do processo de entrega 
A seqüência de telas a seguir, ilustra um processo de entrega de mercadoria. 

No momento em que uma nota de um cliente grande rede é inserida no sistema, 
o agente indústria é ativado e comunica essa informação ao agente cliente. A chamada 
ao agente indústria ocorre na função “(Ag_ind) Informa nota ao agente cliente”, como 
apresentado na Figura 1. O agente indústria é chamado através de uma stored 
procedure. A função seguinte “Atribui valor aos atributos” é executada através de uma 
stored procedure e atualiza os atributos com os valores digitados no formulário de 
entrada da nota fiscal.  
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Neste momento, o workflow passa para a atividade “(Ag_ind) Aguarda info 
mercadoria”, onde uma stored procedure fica monitorando a tabela de comunicação 
entre o agente indústria e o workflow. O workflow permanece aguardando até que lhe 
seja informado, pelo agente indústria, um evento como: recebimento da mercadoria, 
recusa, cancelamento do pedido ou atraso na entrega, ou até que a hora marcada para a 
entrega, acrescida de um tempo de tolerância, seja excedida. Se o tempo de espera 
estourar, o agente indústria entra em contato com o agente cliente solicitando uma 
posição de entrega. O agente cliente possui o mesmo tipo de controle para verificar o 
status da nota que está aguardando, constatado um atraso, informa ao agente indústria. 

Nessa simulação, o cliente avisou sobre o recebimento da mercadoria ao agente 
cliente, que por sua vez, informou ao agente indústria. O agente indústria informa ao 
workflow que então, envia uma notificação ao assistente, como ilustrada na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Notificação de entrega de mercadoria 
 

A tela para visualização do processo é reduzida, por isso, o mesmo foi 
apresentando na Figura 4 (a) e na Figura 4 (b). É possível visualizar o caminho que o 
workflow percorreu até chegar ao final do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

                         (a)                                                                 (b) 
Figura 4. Visualização do processo 

Através dos experimentos realizados pôde-se constatar que foi vantajosa a 
utilização dos agentes no workflow, pois os mesmos conseguiram atingir o seu objetivo 
principal que é o de evitar que ocorram recusas de mercadoria por atraso na entrega. 

4. Conclusão 

A aplicação de agentes, no controle de pendências geradas nos processos de workflow, 
busca evitar problemas de recusa de mercadoria e informar a indústria sobre outros 
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problemas que possam ter ocorrido o mais rápido possível, trazendo, assim, benefícios 
para a organização. O principal objetivo deste trabalho foi apresentar a proposta de um 
modelo de workflow identificando de que forma os agentes poderiam evitar as 
pendências. 

Através de um ambiente de simulação, pôde-se avaliar a atuação dos agentes no 
processo de entrega de mercadorias e apresentar as vantagens da incorporação de 
agentes ao processo de negócio, que são: 

� delegar aos agentes funções que sobrecarregariam o trabalho de um  
funcionário; 

� permitir maior controle por parte do setor de logística da indústria quanto às 
entregas de mercadorias aos clientes; 

� permitir o conhecimento sobre as transportadorass contratadas pela indústria; 
� auxiliar a indústria a atingir uma de suas metas: a entrega de mercadorias 

conforme data estabelecida com o cliente; 
� proporcionar a previsão de uma pendência gerada por uma recusa de 

mercadoria, reduzindo assim o tempo de solução da pendência e 
conseqüentemente os custos; 

� possibilitar que a indústria desenvolva um trabalho personalizado com os 
clientes (fornecendo o agente cliente), mostrando a sua preocupação não só no 
momento de produção da mercadoria, mais com todo o processo. 

Dado a relação indústria/transportadora (ou agregado)/cliente, tornou-se 
interessante a incorporação de agentes ao domínio, como forma de integrar e evitar que 
a distância e a falta de comunicação entre tais entidades gerem situações indesejáveis, 
tomando uma ação no momento preciso. Esse ambiente distribuído proporcionou o uso 
de agentes. Desta forma, pôde-se concluir que a utilização de agentes pode auxiliar no 
processo de logística, evitando que problemas gerem tais pendências. 
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Abstract. This article presents a guideline to improve the quality of software 
systems in order to produce suitable information. So, it is important to 
systematize the test activities since the earlier phases of the development cycle. 
As a result, this article consider the diagrams elaborated during the Analysis 
phase and identify the important information to the tests activities contributing 
to produce a reliable information system that meets the business requirements. 

Resumo. Este artigo apresenta um conjunto de diretrizes, visando melhorar a 
qualidade dos sistemas de software para que produzam as informações 
adequadas. Para tanto, considera-se relevante sistematizar as atividades de 
teste para que sejam previstas desde as fases iniciais do processo de 
desenvolvimento. Assim, este artigo considera os diagramas elaborados na 
fase de Análise, identificando as informações relevantes para as atividades de 
teste e contribuindo para a obtenção de sistemas de informação confiáveis que 
atendem às reais necessidades da empresa. 

1. Introdução 
Os recursos financeiros despendidos pelas organizações com Tecnologia da Informação 
(TI) são muito significativos para a maioria dos segmentos de empresas. Diante disso, 
Carr (2003) afirma que o ideal para as empresas é investir na melhoria da qualidade dos 
sistemas de software, com o intuito de reduzir os riscos de interrupção dos serviços dos 
seus atuais ambientes computacionais. Sendo assim, é necessário que as atividades 
relacionadas com o teste de tais sistemas sejam planejadas e executadas de forma 
sistemática, para que a maior parte dos erros sejam detectados e corrigidos antes que o 
sistema seja implantado. Ressalta-se que, caso os artefatos gerados durante o 
desenvolvimento apresentem informações relevantes para a elaboração dos documentos 
de teste e para a execução dos testes, o desenvolvimento como um todo ficará com 
qualidade melhor. Isso certamente contribuirá para o fornecimento de informações 
adequadas pelos sistemas de software desenvolvidos. 

 Diante da grande utilização do paradigma orientado a objetos (OO) para o 
desenvolvimento de sistemas, este artigo se baseia na tese de doutorado Souza(2003) 
que apresenta a definição das características de testabilidade nos modelos especificados 
em Unified Modeling Language – UML (Booch et al.(1999)). 



 

 Neste contexto, o objetivo deste artigo é definir diretrizes para o planejamento e 
execução das atividades de teste, considerando que os diagramas do Modelo de Análise 
da UML podem fornecer informações para apoiar estas atividades. Com isso, pode-se 
preparar o sistema para testes desde o início do processo de desenvolvimento, tornando 
os testes mais previsíveis e melhorando a qualidade das informações geradas. 

  A Seção 2 descreve alguns trabalhos relacionados, enfatizando a importância da 
UML para as atividades de teste. A Seção 3 apresenta as diretrizes definidas sobre uma 
estratégia de teste para sistemas de software OO. A Seção 4 aponta os resultados 
obtidos. A Seção 5 relata as conclusões e trabalhos futuros. 

2. Contribuições da UML para as Atividades de Teste 
Pesquisas mostram que os diagramas do Modelo de Análise fornecem informações para 
a geração automática de casos de testes, o que contribui para a garantia de realização de 
testes e, conseqüentemente, para a melhoria da qualidade do sistema de software obtido. 
Neste trabalho, considera-se que os Diagramas de Casos de Uso, Classes, Objetos, 
Seqüência, Colaboração, Estados e Atividades constituem uma boa base para descrever 
os artefatos da fase de Análise. Cabe ressaltar que os Diagramas de Objetos e 
Colaboração não são considerados neste artigo uma vez que suas contribuições para as 
atividades de teste também podem ser extraídas a partir dos Diagramas de Classes e 
Seqüência (Booch et al.(1999), Souza(2003)). Os diagramas elaborados na fase de 
Projeto (Componentes e Implantação) também não são considerados neste artigo, uma 
vez que a proposta é incentivar a elaboração dos testes desde o início do 
desenvolvimento e não apenas quando as características de implementação são 
acrescentadas aos artefatos. 

Carniello et al.(2004) propõe um critério de teste que deriva casos de teste a 
partir da estrutura definida para os casos de uso, diferenciando-se de outros trabalhos 
que derivam casos de teste das especificações dos casos de uso (teste funcional). Já 
Bertolino et al.(2004) apresenta uma proposta para derivar casos de teste a partir dos 
Diagramas de Seqüência e Estados. Em Offutt and Abdurazik(1999) é apresentada uma 
ferramenta que gera casos de testes usando apenas o Diagrama de Estados, sendo que os 
autores apontam como trabalho futuro a utilização do Diagrama de Classes para 
expandir os testes definidos. Seguindo esta linha, em Aertryck and Jensen(2003) é 
apresentada uma ferramenta que considera os Diagramas de Classes e Estados na 
elaboração dos testes, através da identificação das classes de equivalência como critério 
de teste. 

Por outro lado, existem trabalhos como Elaasar and Briand(2004) que descrevem 
procedimentos para garantir a consistência dos modelos, revelando problemas de projeto 
e uso incorreto da UML. Também existem trabalhos como Souza(2003) que descreve 
procedimentos para elaborar diagramas UML com características de testabilidade, ou 
seja, que apresentam informações relevantes para as atividades de teste. Para tanto, é 
prevista a necessidade de elaborar especificações complementares aos diagramas, de 
forma a expandir as contribuições fornecidas para os testes. 

Diante deste cenário é incontestável a importância dos diagramas UML para as 
atividades de teste e, conseqüentemente, do tema abordado para obtenção de um sistema 
de qualidade. Porém, atividades como planejamento e execução dos testes também 



 

devem ser consideradas, visando estabelecer uma estratégia adequada para sua 
efetivação de forma sistemática. Assim, o presente artigo complementa os trabalhos 
existentes uma vez que estabelece diretrizes para a realização de testes de sistemas de 
software OO, seguindo uma estratégia definida. Como resultado, as atividades 
relacionadas com o teste são feitas de forma estruturada e, conseqüentemente, têm sua 
qualidade melhorada. 

3. Diretrizes para Teste de Sistemas OO 
A estratégia de teste constitui um ponto importante para o processo de teste de software, 
pois estabelece a base para a elaboração do seu Plano de Teste. A estratégia apresentada, 
neste artigo, foi concebida com base nas experiências das autoras e seguindo uma série 
de propostas da literatura (Binder(2000), Colanzi(1999) e Pressman(2002)). Assim, é 
estruturada através dos seguintes tipos de testes: classe, integração, validação e sistema. 
Neste artigo, o teste de sistema não é abordado, pois sendo um teste de caixa preta, a sua 
condução independe da estruturação interna do software. 

 Para a realização de testes de classe e integração, o ambiente de teste será 
configurado utilizando os objetos drivers e stubs, conforme proposto em Binder(2000) e 
Pressman(2002). O objeto driver estimula o conjunto de objetos em teste, através do 
envio de mensagens com os parâmetros necessários. O objeto stub desempenha o papel 
da parte de software que é estimulada pelo conjunto de objetos em teste. 

3.1. Teste de Classe 

O objetivo deste tipo de teste é verificar o comportamento da classe para garantir o seu 
correto funcionamento. No Plano de Teste de Classes, a ordenação das classes para os 
testes deve considerar a prioridade estabelecida para cada caso de uso, uma vez que a 
integração das classes vai ser feita por caso de uso. Tal prioridade é definida no modelo 
de especificação proposto em Souza(2003), juntamente com informações como: 
descrição geral, atores envolvidos, pré e pós condições, dados de entrada, fluxos 
principal e alternativos, entre outras. 

 O conjunto de classes de cada caso de uso deve estar testado para que a 
integração possa ser realizada. Assim, as classes que participam dos casos de uso mais 
prioritários devem ser testadas antes das demais.  Definida a seqüência de teste das 
classes, para cada uma delas devem ser realizados três tipos de atividade, de forma a 
garantir o seu bom funcionamento: análise das estruturas de herança, teste de método e 
teste de estados. 

3.1.1. Análise das Estruturas de Herança 

Em uma estrutura de herança é importante salientar que devem ser declarados, nas 
subclasses do Diagrama de Classes, apenas os métodos que serão redefinidos e os seus 
métodos exclusivos. Dessa forma, a partir desta estrutura, é possível identificar aqueles 
métodos que obrigatoriamente deverão ser testados no contexto da subclasse.  Em Souza 
(2003) é proposto um modelo para especificação dos métodos, o qual apresenta uma 
breve descrição do seu papel, um pseudocódigo, seus dados de entrada e saída, bem 
como a existência de comunicação com outros métodos. Para os atributos também é 
proposto um modelo para sua especificação que define o tipo de informação a ser 
armazenada e o limite dos valores possíveis dentro do tipo estabelecido. 



 

 O contexto das subclasses deve ser analisado, para verificar como elas 
manipulam os atributos e os métodos herdados, auxiliando na identificação da 
necessidade dos testes de regressão dos métodos testados no contexto da superclasse, de 
definir novos casos de teste específicos para as subclasses e de definir casos de teste que 
coloquem à prova as características de polimorfismo. 

 As diretrizes para a análise das estruturas de herança são: 

• Identificar as estruturas de herança, através do Diagrama de Classes; 

• Analisar as funções dos métodos específicos das subclasses para identificar a 
necessidade ou não de realizar o teste de regressão na superclasse, além do teste de 
método no contexto da subclasse que é obrigatório. O teste de regressão é efetuado 
toda vez que um método da subclasse alterar algum atributo definido na superclasse; 

• Analisar a possibilidade de reutilizar os casos de teste caixa preta definidos para a 
superclasse previamente testada, quando o método analisado na subclasse representar 
uma redefinição do método da superclasse. Salienta-se que, mesmo sendo possível 
reutilizar os casos de teste, o conjunto deve ser complementado de forma que a 
funcionalidade adicional seja adequadamente avaliada; 

• Analisar se o método desejado é executado quando uma determinada mensagem é 
disparada, no caso de ser considerado um método polimórfico. Binder(2000) sugere 
que todos os tipos possíveis de objetos sejam testados pelo menos uma vez para cada 
método polimórfico. 

 Com a análise das estruturas de herança, é possível evitar retrabalho, através da 
identificação dos casos de teste, utilizados nas superclasses, que podem ser reutilizados 
nos métodos das subclasses. 

3.1.2. Teste de Método 

Após a análise das estruturas de herança, o teste de método deve ser realizado. Este teste 
avalia a consistência dos métodos das classes, viabilizando posteriormente os testes de 
estados e de integração. 

  As diretrizes definidas para o teste de método são: 

• Selecionar uma classe do caso de uso considerado; 

• Identificar os métodos da classe, através do Diagrama de Classes; 

• Definir uma seqüência de execução para os métodos a serem testados; 

• Definir um objeto driver para disparar o método desejado. Os dados de entrada 
necessários para a sua execução devem ser extraídos da especificação dos métodos; 

• Definir objetos stubs para aqueles métodos que possuem comunicação interclasse, 
para simular a interação correta entre eles, além de retornar um valor, se necessário. 
Para determinar o valor de retorno, a especificação do método disparado deve ser 
consultada para obter o dado de saída que deve ser retornado após sua execução; 

• Definir casos de teste com base em um critério de teste adotado (Souza(2003)); 

• Executar e acompanhar o teste de método com o auxílio do Diagrama de Atividades, 
analisando se as ações definidas no diagrama são efetivamente realizadas; 



 

• Verificar se o método realizou a função esperada com base em sua especificação; 

• Verificar se o resultado esperado com a execução dos casos de testes foi alcançado; 

• Repetir os passos anteriores para todas as classes. 

3.1.3. Teste de Estados 

As classes que possuem um Diagrama de Estados associado devem ser identificadas 
para se definir o teste capaz de verificar a seqüência de estados. 

 As diretrizes definidas para o teste de estados são: 

• Selecionar as classes com Diagrama de Estados associado para serem testadas; 

• Definir os valores adequados para os atributos da classe testada, de forma que o 
estado inicial seja alcançado. Isso é feito analisando os limites dos valores aceitos 
para os atributos, os quais foram definidos na especificação dos atributos, e os 
estados representados no Diagrama de Estados; 

• Definir um objeto driver para gerar a seqüência de disparo dos métodos, de forma 
que os diferentes estados possíveis da classe sejam alcançados. Para tanto, o objeto 
driver deverá solicitar a atribuição dos valores definidos na diretriz anterior. Em 
seguida, o objeto driver deve disparar a seqüência de métodos equivalente às ações 
representadas no Diagrama de Estados que causa as transições desejadas. Para tanto, 
deve-se analisar quais são os dados de entrada necessários para execução dos 
métodos, através de suas respectivas especificações; 

• Definir objetos stubs para aqueles métodos que possuem comunicação interclasse, 
simulando a interação correta entre eles, além de retornar um valor quando 
necessário. Os stubs definidos para os testes de métodos podem ser reutilizados neste 
momento, caso o valor de retorno estabelecido seja adequado, visto que, para o teste 
de estados, pode existir valor específico a ser considerado para que o estado 
pretendido seja alcançado. Portanto, a especificação do método disparado deve ser 
consultada para obter o dado de saída a ser retornado após sua execução; 

• Definir casos de teste com base em um critério de teste adotado (Colanzi(1999), 
Offutt and Abdurazik(1999)); 

• Executar o teste de classe e acompanhar a sua execução com o auxílio do Diagrama 
de Estados para verificar se as transições realizadas nos testes refletem o esperado. 
Para tanto, uma determinada transição deve ocorrer somente quando a condição 
estipulada for atendida e as ações disparadas devem levar ao estado desejado; 

• Verificar se o resultado esperado com a execução dos casos de testes foi alcançado; 

• Repetir os passos anteriores para todas as classes que possuem Diagrama de Estados. 

3.2. Teste de Integração 

O objetivo deste tipo de teste é garantir que a comunicação entre as classes é realizada 
corretamente. As classes são integradas por casos de uso, seguindo sua prioridade. 

 As diretrizes definidas para o teste de integração são: 

• Selecionar um caso de uso, com base na prioridade estabelecida; 



 

• Identificar o Diagrama de Seqüência relativo ao caso de uso a ser testado, para 
identificar as classes participantes. Caso o Diagrama de Seqüência contenha um 
package é necessário, primeiramente, identificar o Diagrama de Seqüência relativo 
ao package (Souza(2003)). Em seguida, verificar se a integração dos elementos que 
compõem o package já foi testada, o que possibilita testar o Diagrama de Seqüência 
relativo ao caso de uso desejado. Caso contrário, a integração das classes que 
compõem o package deve ser testada; 

• Identificar os métodos que disparam as mensagens representadas no Diagrama de 
Seqüência, analisando o Diagrama de Classes; 

• Identificar o Diagrama de Atividades relativo ao Diagrama de Seqüência; 

• Definir um objeto driver para disparar o método que inicia a execução do caso de 
uso. Através da solicitação externa representada no Diagrama de Seqüência, é 
possível identificar os dados de entrada que o driver deve gerar; 

• Analisar se a integração pode ou não ser feita sem o auxílio de stubs, conforme a 
complexidade das interações. Caso a utilização de stubs seja necessária, então: 

o Definir objetos stubs para as classes que não serão integradas no momento. À 
medida que as comunicações entre os objetos reais e os stubs tiverem sido testadas 
e as mudanças, quando necessárias, tiverem sido realizadas, os stubs devem ser 
substituídos pelos respectivos objetos reais. Cabe ressaltar que os objetos stubs 
definidos durante os testes de método e de estados das classes analisadas podem 
ser reutilizados, caso o valor de retorno ainda seja consistente; 

• Definir casos de teste com base em um critério de teste adotado (Colanzi(1999)). 
Salienta-se que os casos de testes devem ser elaborados visando, também, as 
restrições de cardinalidade e das estruturas de agregação do Diagrama de Classes; 

• Executar o teste de integração e acompanhar sua execução com o auxílio dos 
Diagramas de Seqüência e de Atividades. O Diagrama de Seqüência permite verificar 
se o método esperado de um determinado objeto foi realmente acionado e se a 
seqüência de mensagens trocadas é seguida. O Diagrama de Atividades possibilita o 
acompanhamento da realização das atividades esperadas, com o intuito de certificar 
que a seqüência de atividades estabelecida é seguida e as condições e os instantes 
determinados para a ocorrência de comunicação entre os objetos são respeitados; 

• Verificar se o resultado esperado com a execução dos casos de testes foi alcançado; 

• Repetir os passos anteriores para todos os casos de uso. 

 Após todas as interações entre os objetos serem testadas, as devidas alterações 
(quando existirem) serem implementadas e os testes de regressão necessários serem 
realizados, deve-se iniciar o teste de validação. 

3.3. Teste de Validação 

O objetivo deste tipo de teste é verificar se os requisitos funcionais foram atendidos. 

 As diretrizes definidas para o teste de validação são: 

• Definir cenários (seqüência de casos de uso) para simular a execução do sistema; 



 

• Selecionar um cenário; 

• Selecionar um caso de uso do cenário; 

• Utilizar as pré-condições da especificação do caso de uso selecionado, para definir os 
passos que levam o sistema ao estado inicial; 

• Identificar os dados de entrada necessários para iniciar a execução do caso de uso, 
analisando a especificação de casos de uso; 

• Definir os casos de teste, com base em um critério de teste adotado (Carniello et al. 
(2004), Chaim et al. (2003), Colanzi (1999)); 

• Verificar se o resultado esperado com a execução dos casos de testes foi alcançado. 
Este resultado é extraído da pós-condição descrita para o caso de uso; 

• Repetir os passos para todos os casos de uso; 

• Repetir os passos para todos os cenários. 

4. Resultados Obtidos 
A melhoria da qualidade de um sistema de software está fortemente ligada à execução 
sistemática de testes pois, desta forma, pode-se manter um controle sobre a verificação e 
validação das informações geradas.  As diretrizes apresentadas neste artigo contribuem 
para a efetivação das diferentes atividades envolvidas durante os testes de sistemas de 
software, uma vez que direcionam a definição e a realização sistemática destas 
atividades. As diretrizes apresentadas foram aplicadas no desenvolvimento de um 
sistema acadêmico de pequeno porte, o qual auxilia o processo de matrícula dos alunos 
em disciplinas trimestrais e permite a análise da viabilidade ou não de oferecimento de 
determinada disciplina diante do número de alunos interessados. Observou-se que a 
adoção das diretrizes aumentou o tempo necessário para a elaboração dos diagramas, em 
razão das especificações textuais complementares. Por outro lado, foi possível 
identificar os seguintes pontos positivos: 

• Padronização das atividades: o estabelecimento dos procedimentos a serem seguidos 
durante os testes contribui para que as atividades sejam previsíveis, possibilitando 
tomar decisões estratégicas em relação ao andamento do projeto; 

• Confiança nos resultados obtidos: a indicação das contribuições dos diagramas UML 
para as atividades de teste contribui para a definição de testes corretos e adequados, 
uma vez que indica quais informações são relevantes para cada tipo de teste 
considerado. Assim, o uso das diretrizes propostas contribui para a garantia da 
qualidade dos testes realizados; 

• Adequação das diretrizes: a descrição das atividades que compõem as diretrizes 
propostas possibilita a realização de um processo de melhoria contínua destas 
atividades, uma vez que alterações e/ou inclusões podem ser realizadas 
constantemente. Sendo assim, a documentação das diretrizes permite que suas 
atividades sejam avaliadas e aperfeiçoadas sempre que necessário. 



 

 Com isso, constatou-se que o conjunto de diretrizes apresentado contribuiu para 
a melhoria da qualidade do sistema desenvolvido, o que possibilitou maior confiança 
nas informações fornecidas por tal sistema. 

5. Conclusão e Trabalhos Futuros 
Considerando que um dos problemas enfrentados pelas empresas é a dificuldade de 
desenvolver e implantar sistemas de informação de qualidade, este artigo estabelece 
diretrizes para reduzir o esforço na definição dos testes e os custos relacionados, bem 
como sistematizar a sua realização, apontando de onde extrair as informações 
necessárias aos testes e a seqüência de realização das atividades, contribuindo para sua 
eficácia e efetivação. 

 Como trabalhos futuros, possíveis refinamentos nas diretrizes propostas podem 
ser considerados, buscando melhorar os resultados obtidos. Uma possibilidade é avaliar 
os critérios de teste existentes para sistemas OO, buscando expandir as diretrizes. Além 
disso, uma vez que as empresas necessitam construir sistemas de qualidade, sem 
comprometer os prazos estabelecidos inicialmente para o projeto, as características de 
diferentes tipos de sistemas estão sendo estudadas para identificar um conjunto mínimo 
de diagramas, com suas respectivas especificações textuais, que deve ser elaborado, sem 
comprometer a qualidade dos testes e reduzindo o tempo de desenvolvimento. 
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Abstract. The “how much to invest” and the “what kind of infrastructure each 
company needs” decisions are very important strategic choices to all 
companies. This paper shows the Weill & Broadbent’s model utilization in 
determine the view and set of IT infrastructure services in a container terminal, 
and analyses the utilization of this model in a quantitative research. This study 
is a pilot test with Tecon Rio Grande’s managers, CIO (Chief Information 
Officer) and CEO (Chief Executive Officer). The research product is the 
presentation of the model effectiveness verification in the proposals presented. 

Resumo. A decisão de quanto investir e qual tipo de infra-estrutura 
determinada empresa necessita é uma escolha estratégica decisiva para as 
empresas. Este artigo trata da utilização do modelo proposto por Weill & 
Broadbent na determinação da visão e conjunto de serviços de infra-estrutura 
de TI em um terminal de containers, e analisa a viabilidade da utilização deste 
modelo em uma pesquisa quantitativa. O estudo é um teste piloto com os 
administradores, CIO (Chief Information Officer) e CEO (Chief Executive 
Officer) da Tecon Rio Grande S.A. e o produto da pesquisa é a apresentação 
da verificação da efetividade do modelo nas proposições apresentadas. 

Introdução 

Os Terminais Portuários são responsáveis pela maior parte do trabalho de 
movimentação e entrega de produtos negociados no mundo. De grãos a carros, todo tipo 
de mercadoria pode cruzar mares e oceanos criando valor para os homens de negócio e 
consumidores pelo mundo todo utilizando este modal (Oliveira & Maçada, 2001). No 
Brasil, atualmente, 93% do comércio exterior são escoados por transporte marítimo 
(Tecnologística, agosto 2001) e conforme Caridade (2000) o futuro da gestão logística 
nos terminais portuários será basicamente através do gerenciamento da informação. 
Nesse sentido, desde já portos dos Estados Unidos, China e Europa estão gastando 
milhões de dolares em programas de dragagem, novos terminais, links de transporte em 
terra, e TI (Minahan, 1997; McKnight et al., 1997; Hickey, 2000).  Um exemplo é o 
porto de Singapura, que conta com sua excelente infra-estrutura, na qual a TI representa 
um elemento importante, como chave para seu sucesso (LEE-PARTIDGE et al.,2000).  



Entretanto, o setor portuário brasileiro, segundo Soares (2000), ainda carece de 
investimentos em equipamentos e Tecnologia de Informação e, devido a importância da 
infra-estrutura de TI neste setor, a decisão de quanto investir e qual tipo de infra-
estrutura determinada empresa necessita é uma escolha estratégica decisiva. Uma 
pesquisa conduzida pela Universidade Chinesa de Hong Kong, revela que construir uma 
infra-estrutura de TI que responda as reais necessidades das empresas foi é a maior 
preocupação entre diversos tópicos no ranking de assuntos de Sistemas de Informações 
Internacionais (IIS) (Lai, 2001). 

Este trabalho tem por objetivo testar a utilização do modelo proposto por Weill 
& Broadbent na determinação da visão e conjunto de serviços de infra-estrutura de TI 
em um terminal de containers e  analisar a viabilidade da utilização deste modelo em 
uma pesquisa quantitativa. Para isso é apresentado um estudo piloto realizado em uma 
unidade de análise, a empresa Tecon Rio Grande S.A., que com o montante de US$ 63 
milhões investidos em tecnologia e na prestação de serviço, obteve conforme a revista 
Containerisation International (apud Oliveira & Maçada, 1999) posição de destaque no 
setor portuário, sendo superada apenas pelo porto de Santos. A escolha dessa unidade de 
análise se deu, além de sua representatividade no setor portuário, por ser 
geograficamente conveniente ao pesquisador.  

A seguir na seção 2, seguem algumas definições fundamentais para que se 
entenda melhor o assunto infra-estrutura de TI, englobando questões como o que é um 
conjunto de serviços e o que são visões de infra-estrutura; na seção 3, o Método; na 
seção 4, considerações teóricas a cerca do Estudo Piloto; na seção 5, a Replicação do 
instrumento; na seção 6, os Resultados do estudo realizado na Tecon Rio Grande S.A., e 
por último a Conclusão e as Referências bibliografias.  

2. Definições fundamentais: Infra-estrutura de TI, Conjunto de Serviços e 

Visões de Infra-estrutura  

Para Weill & Broadbent (2000), a infra-estrutura de TI é a base da capacidade da 
tecnologia de informação, tida como serviços confiáveis compartilhados pela empresa e 
coordenados centralmente, geralmente pelo grupo de sistemas de informação. 

 A atenção dispendida na busca pela harmonia da Tecnologia de Informação 
com a empresa pode afetar significativamente a competitividade e eficiência do 
negócio. Nesta discussão, o ponto principal é saber como a TI pode ajudar a alcançar 
vantagem competitiva e estratégica para a empresa (Luftman et. al., 1993). Logo, o 
desafio para as empresas é saber qual conjunto de serviços de infra-estrutura são 
apropriados para seu contexto estratégico (Weill & Broadbent, 1996). 

O conjunto de serviços de infra-estrutura fornece a capacidade humana e técnica 
que alavanca a capacidade do negócio necessária para o posicionamento competitivo da 
empresa (Weill & Broadbent, 1996). A maneira como os serviços básicos de infra-
estrutura são oferecidos e utilizados variam entre diferentes empresas e são geralmente 
relacionados a visão da empresa sobre o papel da infra-estrutura de TI. 

Will & Broadbent (2000) utilizaram cinco conceitos para a identificação da 
visão de infra-estrutura de TI: investimentos em TI com relação ao total de vendas 
(últimos 5 anos), investimentos em TI em relação ao investimento total (últimos 5 
anos); fórmula de benchmark, conjunto de serviços e “reach and range” . Porém, optou-
se por utilizar apenas os dois últimos, visto que os dois primeiros são ítens de difícil (se 



não impossível) levantamento dentro das empresas nacionais e o terceiro, não encontra-
se bem explicado no artigo de origem. Logo, tomou-se por base que a visão de infra-
estrutura pode ser identificada combinando-se dois conceitos: conjunto de serviços de 
infra-estrutura de TI (abordado acima) e “reach and range” o qual o descreve os limites 
de infra-estrutura da empresa (Keen, 1991). “Reach” descreve quais locais e com quem 
a infra-estrutura permite conectar, enquanto “range” refere-se à funcionalidade em 
termos das atividades e serviços que podem ser realizados e compartilhados 
automaticamente entre cada nível de “reach” (Weill & Broadbent, 2000).  

A visão de infra-estrutura pode ter quatro classificações distintas quais sejam: 
nenhuma, utilidade, dependente e possibilitadora. Nenhuma destas visões é superior, 
porém uma visão é geralmente mais adequada do que outra, dependendo do contexto 
estratégico da organização (Weill & Broadbent, 2000).   

Para que se possa determinar a visão de infra-estrutura da empresa em análise, e 
os serviços de infra-estrutura de TI adotados, utilizamos o método abaixo explicado. 

3. Método 

Neste artigo, para determinar a visão de infra-estrutura e os serviços de infra-estrutura 
de TI adotados na unidade analisada, foi utilizado o modelo de Weill & Broadbent em 
um estudo piloto na empresa Tecon Rio Grande S.A.. Trata-se de uma pesquisa 
exploratória que, conforme Mattar (1996) visa prover o pesquisador de maior 
conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva, e por isso, é 
apropriada para os primeiros estágios da investigação, quando o conhecimento e 
compreensão do fenômeno são insuficientes ou inexistentes. 

Para Malhotra (2001), o objetivo da pesquisa exploratória é explorar um 
problema ou uma situação para prover critérios e compreensão, descobrir idéias e dados. 
Segundo esse autor, a pesquisa exploratória é significativa em qualquer situação da qual 
o pesquisador não disponha do entendimento suficiente para prosseguir com o projeto 
de pesquisa.  

Assim, por ter este caráter inicial, este estudo procura mais entender uma 
situação do que mensurá-la. Nesse sentido, foi realizado um estudo piloto, para que 
fosse possível efetuar uma primeira análise do modelo retirado de Weill & Broadbent 
(2000). A seguir, apresenta-se algumas colocações sobre Estudo Piloto.  

4. Estudo Piloto 

Quando dados são coletados de um limitado número de itens selecionados da população 
alvejada pelo projeto de pesquisa, tem-se conforme  Joppe (www.ryerson.ca) um estudo 
piloto. O termo “estudo piloto” se refere a mini versões de um estudo de escala 
completa (Teijlingen & Hundley, 2002) e segundo estes autores, é um elemento crucial 
em um bom desenho de pesquisa. Embora a condução de um estudo piloto não garanta o 
sucesso do estudo principal, com certeza aumenta sua probabilidade (Teijlingen & 
Hundley, 2002).  

Algumas razões para conduzir estudos piloto são: desenvolver e testar a 
adequação dos instrumentos de pesquisa, testar a possibilidade de um estudo em escala 
maior (survey) e testar a técnica análise de dados proposta para descobrir possíveis 
problemas (Teijlingen & Hundley, 2002). Outra consideração importante a cerca do 



estudo piloto, é sua utilização como forma de validar instrumentos de pesquisa quando 
ainda não é possível a realização de técnicas como a Análise Fatorial e o Alpha de 
Chrombach devido a fatores como o tamanho da amostra, ou ainda como complemento 
desses métodos. Segundo Yin (2000) os estudos piloto podem revelar inadequações no 
projeto inicial ou podem ajudar a adaptá-lo, visto que o pesquisador tem todo o direito 
de concluir que o projeto inicial possuía muitas falhas e modificá-lo. Na verdade, 
segundo este autor, essa é uma utilização apropriada e desejável dos estudos-piloto. 

Embora artigos completos sobre estudos pilotos sejam raros na literatura de 
pesquisa (Lindquist, 1991; Muoio et al., 1995, Van Teijligen et al., 2001, apud 
Teijlingen & Hundley, 2002), Teijlingen & Hundley (2002) colocam que os 
pesquisadores têm a obrigação ética de fazer o melhor uso de sua experiência de 
pesquisa reportando temas provenientes de todas as partes de um estudo, inclusive a 
fase do estudo piloto. 

Uma das razões para a realização deste estudo é a necessidade de verificar se o 
instrumento utilizado é capaz de capturar os dados a que ele se propõe. Neste caso, os 
dados que se procurou capturar foram os serviços de infra-estrutura da unidade 
analisada e seu “reach and range”, para então determinar sua visão de infra-estrutura, 
conforme o modelo de Weill & Broadbent (2000) descrito a seguir. 

5. Replicação do instrumento de Weill & Broadbent (2000) 

O instrumento utilizado foi retirado do modelo de Weill & Broadbent (2000), e visa 
identificar o conjunto de serviços de infra-estrutura existente na Tecon Rio Grande S.A., 
juntamente com seu “reach and range”. Sua replicação se deu como segue. 

Primeiramente, identificou-se o conjunto de serviços de infra-estrutura de nossa 
unidade de análise partindo da lista de vinte e cinco serviços de infra-estrutura 
propostos por Weill & Broadbent como base. Após, foi pedido aos gerentes, CIOs e 
CEOs  que marcassem um x ao lado do serviço que eles consideravam essencial para a 
empresa, ou seja, os serviços necessários para prover as capacidades de TI necessárias 
para o contexto estratégico da empresa. Assim, cada entrevistado fez sua lista de 
serviços, as quais foram analisadas posteriormente.  

No cálculo do “reach and range”, cada nível de range (cada coluna) deve ser 
considerada isoladamente. Para um dado range, há sete níveis de “reach” (sete grupos 
para os quais a empresa pode estender a capacidade de range). Os quatro primeiros 
níveis de “reach” são grupos internos a empresa, enquanto os três últimos são grupos 
externos a empresa. Para facilitar a análise, uma fórmula para converter os dados 
obtidos em uma contagem que varia de 0 a 100 pontos utilizando o grid proposto pelos 
autores (apresentado na Figura 2) e um simples procedimento de contagem de pontos 
foi desenvolvido. Conforme uma empresa estende seu “reach” para uma certa 
capacidade de “range”, ela acumula pontos. Provendo a capacidade de range mais 
básica (enviar mensagens), a empresa acumula 1 ponto para cada um dos grupos 
internos para os quais pode enviar mensagens. Cada célula no grid de “reach and range” 
representa um valor que pode contribuir para o score final do “reach and range”. Então, 
simplesmente soma-se os pontos para cada nível de “reach and range” dado. Se uma 
empresa estivesse apta a prover um “reach and range” completo, ela marcaria um 
máximo de 100 pontos. Para calcular o “reach and range”, primeiramente foram 
marcadas pelos entrevistados as células no instrumento que representavam o “reach and 



range” corrente da empresa. Então os pontos para cada célula foram contados para obter 
um total entre 0 e 100 pontos. A seguir apresenta-se o grid de pontos para o cálculo do 
“reach and range” conforme apresentado por Weill & Broadbent (2000). 

 
Reach: Com quem pode-se facilmente 
conectar-se 
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 Range: Que serviços podemos 
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Figura 1: Grid “Reach and Range” – Fonte: Weill & Broadbent, 2000. 

A partir do modelo acima descrito, foram extraídos alguns resultados da unidade 
de análise estudada. Estes resultados não são, por se tratar de um estudo piloto, 
representativos do setor portuário, apenas descrevendo o conjunto de serviços de infra-
estrutura, o “reach and range” e analisando a visão de infra-estrutura encontrada na 
Tecon Rio Grande S.A. A seguir são apresentados estes resultados. 

6. Resultados 

Utilizando a lista de 25 Serviços de Infra-estrutura proposta pelos autores como base, a 
Tecon Rio Grande S.A. montou um Conjunto de Serviços de Infra-estrutura próprio, o 
qual está apresentado na Figura 2. 

 

 

 

 

 



 
Serviços de Infra-estrutura de TI na Tecon Rio Grande S.A. 

1. Administar os serviços de rede de comunicações da empresa 
2. Administrar serviços de mensagem entre grupos e em toda a extensão da empresa  
3. Recomendar padrões para ao menos um componente da arquitetura de TI (ex: hardware, 

sistemas operacionais e comunicação de dados) 
4. Prover segurança, planejamento contra desastres, e serviços de recuperação de negócio para as 

instalações e aplicações da empresa 
5. Prover conselhos sobre tecnológia e serviços de suporte 
6. Administrar, manter e dar suporte a facilidades de processamento de dados de larga escala (ex: 

operações de mainframe) 
7. Administrar  aplicações e bases de dados em toda extensão da empresa ou das unidades de 

negócio  
8. Executar a administração de projetos de SI 
9. Prover conselhos sobre administração de dados e serviços de consultoria 
10. Executar planejamento de SI para as unidades de negócios 
11. Reforçar a arquitetura e padrões de TI 
12. Identificar e testar novas teconologias para negócios 
13. Implementar segurança plano de desastre e recuperação para as unidades de análise. 
14. Prover administração de informação eletrônica (exÇ EIS) 
15. Administrar aplicações específicas das unidades de negócio 
16. Prover administração de dados das unidades de negócio e na empresa como um todo, incluindo 

padronizações 
17. Desenvolver e administrar links eletronicos com fornecedores e clientes 
18. Desenvolver um ambiente comum de desenvolvimento de sitemas  
19. Prover serviços de educação tecnológica (ex: treinamento) 
20. Prover a capacitação da intranet na empres (ex: acesso a informações, acesso de sistemas 

múltiplos) 
21. Prover suporte eletrônico para grupos (ex: Lotus Notes) 

Figura 2: Conjunto de Serviços de Infra-estrutura da Tecon 

Esse conjunto de serviços, representa a maneira como os serviços básicos de 
infra-estrutura são oferecidos e utilizados na Tecon Rio Grande S.A. 

Seguindo a apresentação dos resultados, no ítem “reach and range”, de acordo 
com o grid proposto por Weill & Broadbent (2000), foram adicionados os pontos 
encontrados em cada célula, obtendo-se uma contagem que poderia variar de 0 ao 
máximo de 100 pontos. O score da Tecon Rio Grande S.A. ficou em vinte e sete pontos 
na contagem final. Comparando o conjunto de serviços de infra-estrutura encontrado 
(Figura 2), com o benchmark realizado por Weill & Broadbent (2000), encontramos em 
uma primeira análise uma visão facilitadora, o que se traduz em extensos serviços de 
infra-estrutura. Uma visão de infra-estrutura facilitadora, implica em um super-
investimento em infra-estrutura de TI em termos de necessidades correntes, e tem como 
propósito prover flexibilidade para atingir objetivos de longo prazo da empresa gerando 
uma vantagem competitiva (Weill & Broadbent, 2000).  

No entanto, utilizando os resultados encontrados com a utilização da técnica do 
“reach and range”, verificamos a visão de utilidade, o que significa que a infra-estrutura 
de TI é visualizada somente dentro e entre as unidades de negócios para dados e 
transações simples. O propósito desta visão é minimizar os gastos para um determinado 
nível de serviço desejado (Weill & Broadbent, 2000). 

A partir dessa breve análise do modelo apresentado, algumas conclusões foram 
obtidas. Essas são apresentadas a seguir. 



Conclusão  

Este estudo levantou o conjunto de serviços de infra-estrutura de TI em um terminal de 
containers, seu “reach and range” e posteriormente suas visões de infra-estrutura. 

A empresa analisada apresentou duas visões de Infra-estrutura de TI: utilidade e 
facilitadora. Estas duas visões mostram que a Tecon Rio Grande S.A. está em um 
processo de mudança de infra-estrutura de TI, que é explicado conforme Handerson & 
Vankatraman (1993), por o alinhamento estratégico não ser um evento, mas um 
processo de adaptação e mudança contínua.  

Identificou-se que a infra-estrutura de TI é visualizada somente dentro e entre as 
unidades de negócios para dados e transações simples, implicando uma minimização 
nos gastos para um determinado nível de serviço desejado.  

Cabe salientar que o estudo piloto auxiliou no processo de como utilizar e 
aplicar o modelo proposto por Weill & Broadbent (2000). Para tanto, é necessário a 
realização de uma pesquisa quantitativa, que gere dados passíveis de comparações e 
associações, tornando possível identificar diferenças e semelhanças dos portos ao redor 
do mundo, analisando a influência de fatores como posição geográfica, número de 
movimentos por ano e outros para que se possa encontrar traços comuns entre aqueles 
que com determinada visão, oferecem determinado serviço, buscando assim identificar 
correlações entre o tipo de serviço oferecido e a visão do setor em diversos continentes 
e países.  

Finalizando, ressalta-se que a necessidade de extrairmos este tipo de dados de 
estudos quantitativos se dá por estes serem freqüentemente descritos como sólidos, 
rigorosos e confiáveis (Bryman, 1988), e pela necessidade de se traçar um padrão de 
infra-estrutura generalizável ao setor portuário, para que os investimentos a serem 
realizados neste setor possam ter um balisamento no qual os investidores possam se 
apoiar para tomada de decisão. 
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Abstract. The management of computer networks is such a hard task when it 
concerns the administrator, because even with the conventional tools for 
managing, they face decisions based on data, turning the decision making 
process, at times, into something doubtful and uncertain. In this context, this 
paper proposes an application related to the performance administration of 
computer networks, that uses the KDD process (Knowledge Discovery in 
Databases), to predict the data traffic intensity with the aim of helping the 
network administrator make decisions. 

Resumo. O Gerenciamento de redes de computadores é uma tarefa árdua do 
ponto de vista do administrador, pois mesmo com as ferramentas de 
gerenciamento convencionais, estes se deparam com decisões baseadas em 
grandes quantidades de dados brutos, tornando a tomada de decisão muitas 
vezes incerta e duvidosa. Neste contexto, este trabalho propõe uma aplicação 
relacionada ao gerenciamento de desempenho de redes de computadores, que 
utilize o processo de KDD (Knowledge Discovery in Databases), para prever 
a intensidade de tráfego de dados, com intuito de auxiliar o gerente de redes, 
na tomada de decisão. 

1. Introdução 
Uma rede pode existir sem mecanismos de gerenciamento, todavia seu uso pode 
encontrar dificuldades como congestionamento, segurança, roteamento. [ROCHA 
1997]. O gerenciamento de redes é usado para controlar as atividades e monitorar os 
recursos da rede. O trabalho básico da gerência de rede é obter informação, extraída de 
grande quantidade de dados brutos, para um possível diagnóstico e execução de ações 
para resolução de problemas. Para alcançar estes objetivos, as funções do gerenciamento 
devem estar contidas em diversos componentes da rede, permitindo o diagnóstico, a 
prevenção e a reação aos problemas [WESTPHALL 1991, WESTPHALL 1996]. 

No trabalho de gerenciar uma rede de computadores existe incerteza e o uso da 
inteligência artificial pode ser justificado pelas vantagens que se adicionam a um 
sistema de gerência de redes, tais como: 

• A tarefa do administrador é facilitada, promovendo um melhor desempenho, 
pois o sistema inteligente tende a fazer ajustes mais fino e com maior 
abrangência, alcançando todos os segmentos da rede; 



  

• Com os parâmetros ajustados, o sistema se torna mais ágil, reduzindo custos e 
aumentando a produtividade na execução dos serviços monitorados; 

• O tempo de tomada de decisão é reduzido, uma vez que o sistema notifica o 
gerente e propõe possíveis ações a serem executadas; 

2. Processo de KDD (Knowledge Discovery in Databases) 
O processo de extração de conhecimento de dados é constituído por um conjunto de 
etapas com a finalidade de a partir de uma base de dados em estado bruto, obter 
conhecimento a respeito de um determinado domínio [FAYYAD, UTHURUSAMY 
2002]. A interligação deste conjunto de etapas pode ser visualizada através da figura-1 e 
são detalhadas a seguir. 

 
Figura 1. Etapas do Processo KDD [Fayyad et al. 1996]. 

2.1. Seleção 

Esta etapa tem por objetivo selecionar um conjunto de dados, pertencentes a um 
domínio, para que, a partir de um critério definido pelo especialista, estes possam ser 
analisados. 

2.2. Pré-processamento 

Nesta etapa deverão ser realizadas tarefas que eliminem ou tratem os ruídos ou registros 
com dados ausentes. Outra tarefa importante é a verificação de predominância de 
classes, sendo que nestes casos, devem-se eliminar alguns dos registros da classe 
predominante ou acrescentar registros das outras classes. O objetivo é balancear a base 
de dados de tal forma que, no processo do aprendizado, uma classe não seja favorecida. 

2.3. Transformação 

Nesta etapa os dados são armazenados e formatados adequadamente para serem 
submetidos aos algoritmos de aprendizados.  

2.4. Data Mining 

Esta etapa envolve criação de modelos apropriados de representação dos padrões e 
relações identificadas a partir dos dados. O resultado desses modelos, depois de 
avaliados pelo analista e/ou especialista, são empregados para predizer os valores de 
atributos definidos pelo usuário final baseados em novos dados [KERBER ET AL 1995,  



  

FAYYAD ET AL 1996B]. 

Neste artigo a técnica utilizada para processo de data mining foi redes bayesianas, pois 
eventos relacionados à utilização de redes de computadores possuem características 
estocásticas e probabilísticas, tornado esta a técnica mais indicada. 

As redes bayesianas podem ser entendidas como modelos que codificam os 
relacionamentos probabilísticos entre as variáveis que representam um determinado 
domínio. Esses modelos possuem como componentes uma estrutura qualitativa, 
representando as dependências entre os nós, e quantitativa TPCs (tabelas de 
probabilidades condicionais desses nós), avaliando em termos probabilísticos, essas 
dependências [RUSSEL, NORVIG 1995]. 

2.5. Interpretação/Avaliação 

Durante esta etapa, o conhecimento adquirido (por exemplo, árvores de decisão e regras 
de produção) será analisado. Para que esta análise seja feita corretamente, é fundamental 
que esta etapa seja realizada em conjunto com o(s) especialista(s) do domínio. 

3. Gerenciamento de Redes de Computadores 
Com os avanços das tecnologias de interconectividade e dos benefícios proporcionados 
pelas redes de computadores, cada vez mais computadores são interconectados nas 
organizações. Paralelamente, a diminuição dos custos dos equipamentos permite 
adquirir e agregar à rede cada vez mais equipamentos, de tipos diversos, tornando essas 
redes cada vez maiores e mais complexas. Redes locais conectadas a redes regionais, as 
quais, por sua vez, estão ligadas a backbones nacionais. 

Este novo cenário originou alguns problemas administrativos. Tarefas antes, como 
configuração, identificação de falhas e controle de dispositivos da rede, passaram a ser 
complexas e consumir muito tempo e dinheiro. 

De posse deste problema, uma área se tornou forte com intuito de solucionar ou 
amenizar este problema, que foi a Gerência de Redes de Computadores. Algumas 
definições foram propostas para a área de Gerência de redes de computadores, 
resumem-se a seguir algumas dessas definições [SAMPAIO 1997]: 

• No controle e administração de forma racional dos recursos de hardware e 
software em um ambiente distribuído, buscando melhor desempenho e eficiência 
do sistema. 

•  No controle de uma rede e seus serviços. Tem por objetivo maximizar o 
controle organizacional das redes, de maneira mais eficiente e confiável, ou seja, 
planejar, supervisionar, monitorar e controlar qualquer atividade da rede. 

• Tem por objetivo maximizar o controle organizacional das redes, de maneira 
mais eficiente e confiável, ou seja, planejar, supervisionar, monitorar e 
controlar qualquer atividade da rede. 

4. Estudo de Caso 
Existem diversas plataformas de gerência de redes no mercado, porém estas aplicações 
trabalham basicamente com a monitoração de variáveis e visualização gráfica das taxas 



  

coletadas. Com isso fica totalmente a cargo do administrador a tomada de decisão, que 
muitas vezes se depara com situações indecisas, pois suas decisões são baseadas apenas 
em dados brutos. 

O congestionamento é um fato que merece muita atenção, pois este comportamento vai 
evoluindo e caso o administrador não tome uma decisão corretiva, pode se levar muitas 
vezes à paralisação completa da rede. 

4.1. Domínio do Trabalho 

As variáveis monitoradas mostram o tráfego existente entre a rede da PRODEPA 
(Processamento de Dados do Estado do Pará), e rede da SESPA (Secretaria de Saúde 
Pública do Estado do Pará), pois são relativas à porta do roteador que serve de interface 
entre essas duas redes como mostra a figura-2 a seguir. 

 
Figura 2. Tráfego monitorado 

A rede da PRODEPA funciona como provedor de serviços para as mais variadas 
aplicações dentro do Estado. Essas aplicações variam desde sistema legados que rodam 
em Mainframe até a própria Internet. 

O roteador monitorado é da marca Cisco, e localiza-se fisicamente nas instalações da 
PRODEPA. Este roteador é multiprotocolo. As interfaces de rede consistem em 
processadores de interface modulares, que oferecem uma conexão direta entre os 
barramentos de alta velocidade Cisco Extended Bus (CxBus) e uma rede externa 
[CISCO 1999]. 

4.2. As variáveis Monitoradas 

As variáveis monitoradas pertencem ao grupo interfaces da MIBII - Internet especificada 
na RFC 1213 [IETF 1999]. O grupo Interfaces oferece dados sobre cada interface de um 
dispositivo gerenciável da rede. As variáveis monitoradas são: 

    ifOutOctets - O número total de bytes transmitidos por uma interface, incluindo 
caracteres de cabeçalho. Nome: IF-MIB!ifOutOctets; Identificador: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16; 

 ifInOctets - O número total de bytes recebidos em uma interface, incluindo caracteres 
de cabeçalho. Nome: IF-MIB!ifInOctets; Identificador: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10; 

Estas variáveis são do tipo numérico e possuem características de contador. Suas taxas 
são armazenadas em bits por segundo (bps). 

4.3. Metodologia de Desenvolvimento 

A primeira etapa desta aplicação é monitorar um segmento da rede, coletando e 
gravando os dados. Paralelamente à coleta dos dados é criada uma base de dados com os 
valores das variáveis monitoradas. Técnicas estatísticas de mineração de dados são 



  

aplicadas na base de dados para criar a rede bayesiana. Este trabalho culmina com a 
implementação de um modelo de rede bayesiana que é capaz de predizer o 
comportamento do segmento monitorado da rede, segundo os parâmetros selecionados 
na consulta. Abaixo na figura-3, é mostrado a estrutura da metodologia adotada. 

 

 

Figura 3. Metodologia de desenvolvimento. 

4.3.1. Coleta de dados 

Nesta etapa, é monitorado o segmento de rede de computadores proposto a cada cinco 
minutos e são coletados os dados do problema, além da estruturação para que possa ser 
submetida à etapa seguinte. 

As variáveis coletadas são ifInOctets(TaxaEntrada), ifOutOctets(TaxaSaida), que são as 
variáveis responsáveis pelo medição do tráfego de entrada e saída respectivamente do 
roteador monitorado, ano, mês, dia, diasemana e hora das respectivas coletas. Em 
seguida é mostrada na figura-4 a estrutura da tabela implementada. Essa tabela é única 
no banco de dados, tornando com isso irrelevante a construção de modelos de dados 
para especificação. 

 
Figura 4. Estrutura da tabela do banco de dados. 

Para implementação do programa de coleta de dados foi utilizada a linguagem orientada 
a objetos, Java; o conjunto de bibliotecas para gerenciamento SNMP, Adventnet e o 
SGBD Access da Microsoft. 

O AdventNet, que possui três versões correspondentes ao protocolo SNMP, é um 
conjunto de bibliotecas em Java para o desenvolvimento de applets e aplicações de 
gerenciamento de redes usando este protocolo. Neste trabalho, é utilizada a versão 
AdventNet SNMP v2. 

4.3.2. Preparação de dados 

Esta é a etapa onde os dados são tratados, eliminando dados ausentes e ruídos, e 
formatados para que possam ser submetidos à ferramenta de data mining. 

Os dados armazenados na tabela do banco de dados são mostrado no exemplo da figura-
5 a seguir. 

 

Coleta de 
dados 

Preparação 
de dados 

Mineração 
de dados 



  

Figura 5. Exemplo de registros do banco de dados. 

Alguns problemas como queda do link de comunicação ou até mesmo retardo de rede, 
fazem com que algumas taxas sejam retornadas com valor zero. Para tratamento destes 
erros e ruídos encontrados nos registros, foram calculadas as médias das taxas por hora e 
com isso houve uma diminuição significativa no número de registros a serem 
submetidos à próxima fase como mostra a figura-6 a seguir. 

 
Figura 6. Exemplo das médias dos registros por hora. 

Para melhor compreensão do modelo bayesiano, uma terceira variável chamada de 
tráfego, foi acrescentada ao problema, que depende exclusivamente da soma dos valores 
das duas variáveis coletadas, e o resultado da soma pode assumir uma das três classes 
descritas abaixo: 

• Baixo – Se a soma for menor ou igual a 1200k. 

• Normal – Se a soma for maior que 1200k e menor ou igual a 2400k. 

• Alto – Se a soma for maior que 24000k. 

Após a preparação dos dados os registros foram armazenados como mostra a figura-7. 

 
Figura 7. Exemplo dos registros após a fase de preparação dos dados. 

4.3.3. Mineração de dados 

Nesta etapa é utilizada a ferramenta Bayesware Discoverer. Esta ferramenta utiliza 
técnicas para a obtenção do modelo bayesiano a partir do conhecimento implícito nos 
dados[BAYESWARE 2004]. Após o cumprimento desta etapa, o resultado gerado é um 
modelo bayesiano que contém conhecimento referente ao tráfego do segmento de rede 
monitorado, que possa ser utilizado no auxílio à tomada de decisão pelo administrador 
de redes de computadores. 

Na figura-8 a seguir é mostrado o modelo bayesiano a priori, gerado a partir dos dados 
coletados de 01/01/2004 a 31/12/2004. 



  

 
Figura 8. Modelo bayesiano a priori. 

De posse deste modelo gerado, podemos fazer qualquer tipo de inferência, como mostra 
o exemplo a seguir, se for constatados que o dia é o Vigésimo e o Mês é Abril, como 
mostra figura-9 abaixo.  

 
Figura 9. Modelo bayesiano após a inferência. 

Temos com resposta: 



  

A probabilidade de o tráfego ser intenso dado que o dia é o Vigésimo e o Mês é Abril é 
dada por: 19,1%. 

A probabilidade de o tráfego ser normal dado que o dia é o Vigésimo e o Mês é Abril é 
dada por: 55,5%. 

A probabilidade de o tráfego ser baixo dado que o dia é o Vigésimo e o Mês é Abril é 
dada por: 25,4%. 

De posse da constatação acima verificamos que o dia 20/04 é um dia propício a 
executarmos rotinas que requerem um fluxo de rede de média intensidade, pois como 
foi mostrado existe uma probabilidade de 55,5% de o fluxo ser normal nesta data. 

5. Conclusão 
Com os experimentos realizados e através do protótipo implementado constatou-se a 
adequação do enfoque probabilístico no desenvolvimento de um sistema inteligente de 
apoio à gerência de redes. O protótipo implementado ajuda também a compreender 
melhor o raciocínio sob incerteza, podendo ser usado para o treinamento de futuros 
administradores. 

Em acréscimo, o artigo apresentou um novo conceito na área de Gerência de Redes, o 
conceito de “Baselines” Dinâmicas”. Onde a rede bayesiana implementada é utilizada 
para expressar o comportamento da rede, atualizando-se com as mudanças na mesma. 
Uma das vantagens da utilização da baseline implementada é que ela reflete o 
comportamento da rede através de probabilidades, ou seja, um determinado 
comportamento pode ser estimado a probabilidade de sua ocorrência e verificar se estão 
dentro do esperado e não, como ocorre nas baselines convencionais, simplesmente estar 
ou não de acordo com o perfil da rede monitorada. 
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Abstract. Software products resulting from large projects demand interaction 
among several activities, artifacts and people. When the choice of people is based 
on aspects of improvement process and capability model we believe it increases 
the possibilities of improving the quality of final product. The purpose of this 
paper is to present a mechanism which offers the project manager information on 
possible individuals whose profiles are more appropriated to perform a task. 
These information are generated according to rules based on aspects of 
improvement process and capability model, and provide decision support to 
project managers allowing human resource allocation for project activities.  

 
      Resumo. Os produtos de software resultantes de grandes projetos demandam a 

interação de muitas atividades, muitos artefatos e muitas pessoas.Quando a 
escolha do indivíduo mais capacitado para a execução das atividades está 
baseada em processos de melhoria e modelos de capacitação, aumentam-se as 
possibilidades de melhoria na qualidade do produto final. Este artigo apresenta 
um mecanismo que oferece aos gerentes de projetos de software informações de 
pessoas que tenham o perfil mais adequado à atividade escolhida. Essas 
informações, que são geradas com base em regras cujas definições têm como 
fundamentação processos de melhoria e modelos de capacitação, auxiliarão de 
forma significativa os gerentes de projetos na seleção dos recursos humanos. 

1. Introdução 

A área de gerenciamento de projetos tem sido cada vez mais aprimorada com a 
apresentação de técnicas e ferramentas de apoio as suas atividades, a exemplo do 
apresentado pelo Project Management Institute (PMI, 2002). Para o gerenciamento de 
recursos logísticos e financeiros existe uma quantidade maior de ferramentas (planilhas de 
cálculo e programas de apoio a recursos financeiros).  

No entanto, o gerenciamento de recursos humanos ainda necessita de mais 
estudos devido às limitações da atual tecnologia disponível para coordenação de atividades. 
Ainda não se têm disponíveis mecanismos que ofereçam suporte na tomada de decisão 
referente à a seleção de indivíduos para as atividades de projeto (Reis, 2003).  

Especificamente na área de gerenciamento de projetos de software, a seleção de 
recursos humanos não tem sido tratada de forma adequada nas ferramentas de 
gerenciamento de projetos, cuja preocupação maior se volta para custos e prazos.   
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Dentro desse contexto, o presente artigo apresenta um mecanismo de suporte ao 
gerenciamento de projetos de software em um ambiente distribuído específico para seleção 
de recursos humanos. Nesse mecanismo são considerados as características de 
disponibilidade, habilidades e os conhecimentos dos indivíduos. 

Assim, o artigo é dividido nas seções: a metodologia de desenvolvimento da 
pesquisa é tratada na seção 2; o ambiente DiSEN bem como os processos de melhoria (PSP 
e TSP) e modelo de capacitação (PCMM) e outros trabalhos relacionados são discutidos na 
seção 3;  o mecanismo  de suporte ao gerenciamento de recursos humanos desenvolvido é 
apresentado na seção 4; a validação do mecanismo, na seção 5; e, finalmente, conclusões e 
trabalhos futuros,  na seção 6, contém possibilidades de trabalhos na linha de apoio ao 
gerenciamento de recursos humanos nos projetos de software . 

2. Metodologia de Desenvolvimento da Pesquisa 

A pesquisa desenvolveu-se em 3 fases: referencial teórico; projeto do mecanismo de apoio 
ao gerenciamento de recursos humanos e avaliação do mecanismo. 

No item referencial teórico, realizou-se uma abordagem a partir do ambiente 
DiSEN (Huzita, 2002) no qual o trabalho está inserido; de ferramentas de gerenciamento de 
projetos (Celoxis, 2004); Gemetrics (Vavassori, 2002); DIMANAGER (Huzita et al, 2004) 
e também de modelos de processo e de produto (Humphrey, 1999). 

A identificação das necessidades dos gerentes de projeto de software, quanto ao 
perfil desejado na seleção de recursos humanos, foi realizada por meio de pesquisa nas 
organizações e englobou entrevistas junto a profissionais e em empresas da área de 
informática. 

Com base nos estudos e no levantamento efetuado, foi projetado o mecanismo 
que tem como fundamento a seleção de recursos humanos na atividade de planejamento de 
projetos de software. Após o projeto, procedeu-se à sua avaliação considerando os valores 
atribuídos a cada uma das características necessárias e de acordo com as regras definidas.   
  
3. O Contexto do Mecanismo de Suporte ao Gerenciamento de Recursos 
Humanos 
O mecanismo proposto foi elaborado a partir de três fontes: a falta de fornecimento de 
subsídios que facilitem a tomada de decisão por parte de gerentes de projetos na seleção de 
recursos humanos, mostrada em algumas estruturas de gerenciamento; o ambiente de 
desenvolvimento de software distribuído (DiSEN) e os Processos de Melhoria (PSP e TSP) 
e Modelo de Capacitação (PCMM). 

3.1 Trabalhos Relacionados 
 

Os projetos GENESIS (Ballarini, 2003), o GROOVE (IKV, 2003), o ObjectWire 
(Weinrich, 1997), OPHELIA (Boldyreff, 2003), o PROSOFT (Reis, 2003); o Celoxis 
(Celoxis, 2004) e o GEMETRICS (Vavassori, 2002) foram analisados sob a ótica do 
fornecimento de apoio ao gerenciamento de recursos humanos. 

Apesar das ferramentas GENESIS (Ballarini, 2003), o GROOVE (IKV, 2003), o 
ObjectWire (Weinrich, 1997), OPHELIA (Boldyreff, 2003) apresentarem características de 
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gerenciamento de projetos, os aspectos relacionados com os recursos humanos, 
praticamente, não são tratados.  

Existem alguns projetos como PROSOFT (Reis, 2003); o Celoxis (Celoxis, 2004) 
e o GEMETRICS (Vavassori, 2002) que oferecem suporte aos processos de software e que 
propõem o controle e, principalmente, a seleção dos recursos humanos em seus ambientes. 
Porém, esses projetos não fornecem implementações que automatizem o processo de 
escolha dos indivíduos.  

Verificou-se, a partir desses projetos, a inexistência de implementações que 
realizem a avaliação dos recursos humanos considerando-se fatores relacionados ao  
conhecimento ou habilidades necessários à execução de atividades de projeto.  

 
3.2 O Ambiente DiSEN  
 
O projeto que originou o ambiente DiSEN (Huzita, 2002) busca suprir a crescente 
necessidade de apoio adequado ao processo de desenvolvimento distribuído de software. 
Essa necessidade foi causada pelo aumento da complexidade dos projetos atuais, o que 
dificulta o gerenciamento das atividades de construção de software e de todo o cenário que 
as envolve, fazendo diminuir a qualidade dos produtos desenvolvidos.O ambiente DiSEN é 
baseado em agentes de software de acordo com padrões da Foundation for Intelligent 
Physical Agents (FIPA) (FIPA, 2002) e possui 3 camadas (Dinâmica, Aplicação e Infra-
estrutura).  

Na camada Dinâmica podem ser adicionados ou removidos do ambiente 
componentes ou serviços, enquanto ele estiver em execução. A camada de Aplicação é 
onde estão contidos os gerenciadores e o repositório para persistência dos dados e 
metadados. A Infra-estrutura fornece o suporte às tarefas, como a persistência e o controle 
de concorrência.  

Na camada de aplicação do ambiente DiSEN é que se localiza o processo de  
gerência de projetos, o qual é apoiado pela utilização da ferramenta DIMANAGER (Huzita, 
2002) para o planejamento e acompanhamento de projetos com a inclusão do mecanismo 
aqui proposto para seleção de recursos humanos no projeto.  
 
3.3 Processos de Melhoria (PSP e TSP) e Modelo de Capacitação (PCMM) 

A definição de fatores que sustentarão os pontos chaves considerados no mecanismo de 
apoio ao gerenciamento de recursos humanos baseou-se nos processos de melhoria 
Personal Software Process (PSP) (Humphrey, 1999), Team Software Process (TSP) 
(Humphrey, 1999) e no modelo de capacitação People Capability Maturity Model (PCMM) 
(Curtis et al, 2001).  A adoção destes processos e modelo em empresas tem resultado em 
uma melhora significativa nos produtos e processos de software, o que justifica sua 
utilização nesse trabalho.   

Dessa forma, foram considerados para o desenvolvimento do mecanismo 
proposto: (a) as diretrizes para o conhecimento pessoal sobre o próprio processo de trabalho 
apresentadas no PSP; (b) as duas primeiras fases do processo TSP (construção de 
habilidades individuais e de grupos); e (c) o levantamento de fatores concentrados nos 
níveis 2 e 3 do PCMM (níveis gerenciado e definido).  
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No processo pessoal são utilizadas várias técnicas como: gerenciamento e 
planejamento de tempo, de compromissos, de prazos e planejamento do projeto. Com 
relação ao TSP, a primeira fase é utilizada para disciplinar os desenvolvedores quanto à 
medição e melhoria do processo pessoal de trabalho enquanto que a segunda fase visa 
disciplinar o grupo de trabalho com foco no planejamento e distribuição de atividades. Por 
sua vez, nos níveis 2 e 3 do PCMM encontram-se as áreas chaves de processos e práticas 
relacionados ao aprimoramento de pessoal. 
 
4. Apresentação do Mecanismo de Suporte ao Gerenciamento de Recursos 
Humanos  

No escopo desse trabalho, o termo conhecimento limita-se aos treinamentos dos 
quais o candidato participou ou ministrou, e às informações sobre conceitos que ele obteve 
por outros meios, e que o fizeram descrever o conceito de forma correta no questionário 
aplicado durante o desenvolvimento da pesquisa. No tocante à disponibilidade, foi 
relacionada a possibilidade do indivíduo ter em sua agenda horas suficientes para a 
execução de determinada atividade, no período em que ela deve ser executada. Em relação 
à habilidade, a avaliação do candidato foi realizada considerando-se a quantidade de 
projetos de software em que o indivíduo utilizou um conhecimento equivalente à 
habilidade. Para participação em projetos foi considerada a realização de tarefas pelo 
indivíduo, em quaisquer das fases de desenvolvimento (análise, projeto, codificação e 
teste). 

Com relação as tecnologias utilizadas para a implementação do mecanismo de 
apoio ao gerenciamento de recursos humanos foram considerados o FuzzyJ (FuzzyJ, 2002), 
o JESS (Jess 2003), o JADE (Bellifemine, 2003) e JAVA como linguagem de programação.  
 
4.1 As Funcionalidades do Mecanismo  
 
As  funcionalidades identificadas para o mecanismo de apoio ao gerenciamento de recursos 
humanos são:   
• Escolher atividades: representa a interface do mecanismo e o processo de disparo do 

agente de seleção, com os dados fornecidos pelo gerente, iniciando o processamento das 
regras referentes à fase ou atividade escolhida; 

• Disparar regras: cada atividade definida com base na metodologia MDSODI é 
constituída por um conjunto de regras, estabelecido através de regras fuzzy; 

• Processar regras: corresponde à busca e processamento das informações, pelo agente 
de busca, para a solução de determinada regra disparada; 

• Elaborar resultados: elabora  uma solução com o agrupamento de todos os indivíduos 
disponíveis para seleção 

 
4.2 A Arquitetura do Mecanismo 
 
Para um melhor entendimento do mecanismo de apoio ao gerenciamento de recursos 
humanos é apresentada a arquitetura do mecanismo (figura 1). Assim, pode ser observado 
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que no projeto do mecanismo foram identificados dois agentes: o de busca de informações 
e o de seleção dos indivíduos mais aptos para desenvolver determinada tarefa.  
 

Interface

Repositório

Configuração de nós Agente de seleção Agente de busca

Requisição das 
configurações

para nós

Atividade 
escolhida c/ 

especificações
Dados p/ exibir relatório

Regra e nó

Indivíduos e 
seus dados

Regra Indivíduos 
selecionados

 
 

Figura 1. Arquitetura do Mecanismo de suporte ao gerenciamento de recursos humanos. 
 

O agente de busca realiza a varredura das informações de todos os indivíduos em 
todos os nós do ambiente, e verifica quais desenvolvedores têm seu conhecimento ou sua 
habilidade classificado no nível requerido para a atividade escolhida pelo gerente. Ele 
permite que os dados do indivíduo sejam buscados em qualquer nó remoto pertencente ao 
ambiente, ou seja, todos os indivíduos que estiverem cadastrados no ambiente podem ser 
considerados na seleção.  O agente de seleção executa as regras fuzzy e define, após essa 
execução, a classificação dos indivíduos em um relatório. O resultado final da avaliação é 
mostrado aos gerentes de projetos por esse relatório, que contém as informações sobre cada 
indivíduo e quais os conhecimentos ou habilidades avaliados sobre ele. O mecanismo não 
realiza a escolha do indivíduo para os gerentes, mas indica as melhores opções para a 
atividade escolhida, fornecendo subsídios para a decisão. 
 
4.3 Definição das Regras 
 
A execução de atividades previstas em um processo demanda conhecimentos e habilidades 
específicas a cada uma e a seleção adequada de quem vai executá-las determina fortemente 
a qualidade do produto final.  

Com base no fato de que o indivíduo selecionado para executar uma determinada 
tarefa deverá possuir o conhecimento e habilidades identificados, foram elaboradas 
perguntas que possibilitassem avaliar o conhecimento ou a habilidade do indivíduo. Essas 
questões foram inseridas em um questionário que foi aplicado em dois grupos de 
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organizações distintas e também com desenvolvedores que trabalham como autônomos 
(descrição na seção 5).  

O conhecimento e habilidades necessárias são descritos como um conjunto de 
fatores que podem ser subdivididos em níveis para quantificá-los: muito alto, alto, médio, 
baixo e muito baixo. Para cada atividade são determinadas subdivisões de acordo com as 
habilidade e conhecimentos necessários. Para cada uma dessas subdivisões foram 
estabelecidos valores de acordo com a importância dada a cada item. Entrevistas realizadas 
com pessoas que desenvolviam a atividade no seu cotidiano forneceram informações para a 
elaboração dessas subdivisões.  

A subdivisão descrita permite que a seleção de um candidato não seja baseada 
apenas em grupos com limitações rigorosas de avaliação (alto, médio ou baixo). Essa 
concepção de avaliação considera que um conhecimento ou uma habilidade não pode ser 
descrito apenas como bom ou ruim, alto ou baixo, um valor ou outro. 

 A seleção de um determinado candidato para a atividade escolhida pelo gerente 
de projetos realiza-se a partir de uma avaliação, resultante de uma classificação.  Essa 
classificação qualifica o conhecimento ou a habilidade de um indivíduo utilizando os dados 
obtidos da execução de regras que efetuam cálculos com base em valores atribuídos a cada 
uma das partes em que cada um dos fatores tenha sido subdividido.  
 
5. Avaliação do Mecanismo de Gerenciamento de Recursos Humanos 
Para a avaliação deste mecanismo foram realizadas entrevistas com desenvolvedores de 
software que trabalham em equipes e com desenvolvedores autônomos. Os entrevistados 
pertenciam a duas organizações distintas e seus perfis variam entre profissionais com mais 
de dez anos de atuação e recém-formados com experiência em desenvolvimento, com 
média de dois a três anos. 

Nessas entrevistas utilizou-se um conjunto de questionários que tinham como 
objetivo verificar quais eram os conhecimentos, a disponibilidade e as habilidades dos 
participantes da entrevista, bem como uma visão geral de seu perfil e dos projetos dos quais 
eles participam ou já participaram. O conjunto de questionários elaborados incluiu 
informações pessoais, sobre projetos, sobre linguagem de implementação/prototipagem e 
conhecimentos e habilidades. 

No final da aplicação dos questionários foi realizada uma avaliação por parte dos 
profissionais sobre o conteúdo dos questionários. Os profissionais participantes da pesquisa 
apontaram que: (1) as questões identificaram pontos sobre conhecimento e habilidades 
necessários em seu dia a dia ou em sua formação, que poderiam ser repensados ou que 
mereciam maior atenção; (2) puderam obter uma visão abrangente sobre os conhecimentos 
que são necessários para a execução do processo de desenvolvimento; (3) a abrangência das 
questões tornou o questionário extenso, apesar de necessário.  

Finalmente, pode-se concluir que a avaliação realizada possibilitou a obtenção 
dos dados necessários para atingir os objetivos propostos pelo mecanismo aqui apresentado. 

6. Considerações finais 
Com o desenvolvimento do mecanismo de suporte ao gerenciamento de recursos humanos  
deu-se um passo importante em relação ao apoio ao gerenciamento de projetos. Esse apoio 
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permite que os gerentes tenham dados mais precisos para a tomada de decisão em relação à 
seleção de recursos humanos nas atividades do desenvolvimento de software.  

O resultado oferecido aos gerentes de projetos pelo mecanismo apresenta 
informações com as possíveis opções de pessoas que tenham o perfil mais adequado à 
atividade escolhida por eles, como parte de um processo de desenvolvimento de software. 
Essas informações são geradas com base nos processos de melhoria e o modelo de 
capacitação, que irão auxiliar os gerentes de projetos na tomada de decisão para a alocação 
dos recursos humanos. 

Com o intuito de contribuir para a área de gerenciamento de recursos humanos  
mais alguns itens podem ser tratados: (i) construção de uma base de conhecimento 
contendo as características dos gerentes de projeto; (ii) desenvolvimento de um módulo de 
manutenção de regras; (iii) inserção de novos fatores relevantes no processo de seleção de 
recursos humanos para o desenvolvimento de software.  

A construção de uma base de conhecimento contendo as características que 
gerentes de projetos experientes levam em conta, na alocação dos recursos disponíveis, em 
seus projetos trará um aprimoramento na atribuição de valores para os conhecimentos bem 
como na formulação das regras de seleção.  

O desenvolvimento de um módulo de manutenção de regras que permita aos 
gerentes de projetos elaborar novas regras que seriam escolhidas como o melhor conjunto 
de conhecimentos/disponibilidade/habilidades a ser avaliado para um determinado caso 
torna-se possível a partir do mecanismo apresentado. No caso, pode ser incluída a 
abordagem de agentes inteligentes capazes de melhorar a classificação das regras 
escolhidas, devido a uma mudança na base de conhecimento estabelecida pelos gerentes de 
projetos. Outros fatores relevantes para a seleção de recursos humanos, além de 
conhecimento, disponibilidade e habilidades, poderão vir a ser tratados e inseridos no 
mecanismo possibilitando a inserção de novos fatores, que passem a ser importantes no 
processo de desenvolvimento de software, como, por exemplo, fatores administrativos ou 
psicológicos relevantes para o processo de seleção. 

Salienta-se, finalmente, a integração do mecanismo de apoio ao gerenciamento de 
projetos na ferramenta DIMANAGER, o que contribui efetivamente para um planejamento 
adequado dos projetos e dos recursos humanos envolvidos, pelo aproveitamento das 
habilidades de cada participante no processo de desenvolvimento de software, o qual 
facilita a alocação de pessoas, também, no ambiente distribuído de software. 
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Resumo. A crescente tendência de distribuição do processo de 
desenvolvimento tem afetado diversas áreas da engenharia de software. A 
engenharia de requisitos, por ser um processo que exige grande volume de 
comunicação e compreensão, sofre influência direta de fatores como 
linguagem, contexto e cultura. Entretanto, ainda existem poucos estudos sobre 
a engenharia de requisitos para ambientes de desenvolvimento distribuído de 
software. Buscando contribuir neste sentido, este estudo apresenta resultados 
de uma pesquisa em engenharia de requisitos em ambientes dispersos 
envolvendo grupos de alunos de dois países.  

1. Introdução 
A crescente globalização do ambiente de negócios tem afetado diretamente o mercado 
de desenvolvimento de software [3]. Em busca de vantagens competitivas em termos de 
custos, produtividade ou qualidade na área de desenvolvimento de sistemas [7], por 
exemplo, diversas organizações optaram por distribuir o processo de desenvolvimento 
de software dentro de seu país, ou em outros países, como a Índia e o Brasil. Estas 
regiões oferecem, muitas vezes, incentivos fiscais ou possuem grande concentração de 
massa crítica em determinadas áreas.  

 Embora o desenvolvimento de software tenha evoluído consideravelmente nas 
últimas décadas, ainda são enfrentadas diversas dificuldades. Muitos projetos de 
software têm sido entregues atrasados ou com custos superiores ao esperado. 
Freqüentemente, o software não realiza as funcionalidades desejadas por seus usuários. 
Ao optar por instanciar um ambiente de desenvolvimento distribuído, além de todas as 
dificuldades inerentes ao processo de desenvolvimento co-localizado, uma organização 
começa a enfrentar diversos desafios de adaptação, diferenças culturais, planejamento 
do trabalho, comunicação, entre outros [5]. 

 No processo de desenvolvimento de software, a engenharia de requisitos (ER) 
destaca-se como um ponto fundamental para o sucesso dos projetos. Estudos mostram 
que as causas mais citadas como desafios aos projetos de software são relacionados com 
requisitos [11]. Uma incorreta engenharia de requisitos pode exercer um impacto 
negativo em um projeto de software, como a necessidade de um novo ciclo de 
especificação, projeto, codificação e teste, afetando diretamente os custos e prazos 
envolvidos.  Em ambientes de desenvolvimento distribuído de software (DDS), 
dificuldades como distância, comunicação e cultura causam um aprofundamento dos 
problemas inerentes ao processo de engenharia de requisitos, que adquire um caráter 
ainda mais crítico [13]. 



  

 Nesse sentido, este estudo apresenta resultados de uma pesquisa conduzida com 
alunos de pós-graduação de dois países, voltada a avaliar se a utilização de um processo 
de engenharia de requisitos tende a gerar especificações de requisitos de maior 
qualidade, quando em ambientes de desenvolvimento distribuído de software. Os alunos 
de cada localidade envolvida foram divididos em quatro grupos, onde dois deles 
receberam treinamentos voltados aos papéis que desempenhariam. Os alunos da 
Universidade de Illinois, em Chicago, Estados Unidos, realizaram o papel de clientes, e 
os alunos da PUCRS realizaram o papel de engenheiros de requisitos. 

 Este artigo se estrutura da seguinte forma: a seção 2 apresenta a base teórica, a 
seção 3 contextualiza a pesquisa. Na seção 4 é detalhada a metodologia de pesquisa. Em 
seguida, na seção 5 é realizada a análise dos dados. Na seqüência são apresentadas a 
análise crítica (seção 6) e considerações finais (seção 7). 

2. Base Teórica 

2.1. Engenharia de Requisitos 

O sucesso no desenvolvimento de um software é medido principalmente pela forma 
com que ele realiza a tarefa para qual foi proposto [8]. O esforço de desenvolvimento é 
total ou parcialmente desperdiçado se o software, por melhor que seja a qualidade de 
sua codificação, não cumpre com a tarefa que foi destinado. Da mesma forma, se a base 
tecnológica (hardware, software e dispositivos) necessária ao software em questão não 
for compatível com a base existente onde ele será utilizado, todo (ou a maior parte) do 
trabalho de desenvolvimento pode se tornar inútil.  

 Para que o sucesso possa ser atingido, é fundamental que seja realizada uma 
tarefa de identificação e documentação das necessidades e propósitos de um software. 
Essa tarefa, muitas vezes, exige uma compreensão do ambiente onde o software será 
inserido, considerando as características do negócio, as possíveis modificações futuras e 
as necessidades reais envolvidas no processo. 

 No processo de desenvolvimento de software, a engenharia de requisitos 
destaca-se como um ponto fundamental para o sucesso dos projetos. Estudos mostram 
que as causas mais citadas como desafios aos projetos de software são relacionadas a 
requisitos [11]. Requisitos podem ser definidos como: 

 Requisitos são capacidades que um usuário necessita para resolver um 
problema ou atingir um objetivo [12]. 
 Uma especificação de requisitos incorreta pode causar problemas como a 
necessidade de um novo ciclo de especificação, projeto, codificação e teste, afetando 
diretamente os custos e prazos envolvidos. A utilização de um processo consistente de 
engenharia de requisitos é a melhor maneira de evitar estes problemas [9]. A engenharia 
de requisitos pode ser definida como: 

 A engenharia de requisitos é a ciência e disciplina preocupada com a análise e 
documentação dos requisitos, incluindo análise das necessidades e análise e 
especificação dos requisitos, fornecendo mecanismos apropriados para facilitar as 
diversas atividades relacionadas [12]. 



  

2.2. Desenvolvimento Distribuído de Software 

Nos últimos anos, o software se tornou um componente vital de negócios. O sucesso de 
uma organização cada vez mais depende da utilização do software como um diferencial 
competitivo. Ao mesmo tempo, a economia tem convertido os mercados nacionais em 
mercados globais, criando novas formas de competição e colaboração [3].  

 Entretanto, o mercado global de software vinha passando por diversas crises. 
Por um lado, um grande número de falhas em projetos. De outro, uma demanda 
crescente, atingida pela escassez de recursos capacitados. Nesse contexto, muitas 
organizações perceberam o desenvolvimento distribuído de software como uma 
alternativa, experimentando o desenvolvimento em locais remotos. 

 Diversas são as razões para a utilização do DDS. Além da demanda e baixos 
custos, podemos citar escala, time-to-market, sinergia cultural, entre outros [1][5]. Essas 
razões, ou um subconjunto delas, motivam um crescente número de organizações a 
desenvolverem software de forma distribuída. 

 O desenvolvimento distribuído de software, quando atinge proporções globais é 
chamado de desenvolvimento global de software (GSD – Global Software 
Development). As organizações responsáveis pelo desenvolvimento, quando localizadas 
em um país diferente daquele que contrata o serviço são chamadas de organizações 
offshore. 

2.3. Engenharia de Requisitos em Ambientes de Desenvolvimento Distribuído de 
Software 

O DDS promove um aprofundamento das dificuldades inerentes ao processo de 
desenvolvimento de software, ou ainda, o surgimento de novas dificuldades, como 
diferenças culturais e linguagem [13]. 

 Como a distância envolvida pode compreender países distantes, comumente, a 
linguagem e a cultura são diferentes. Com isso, os problemas causados por ambigüidade 
e falta de clareza nos requisitos são intensificados. A compreensão dos requisitos ao 
serem lidos em uma língua diferente da nativa é mais limitada, levando a interpretações 
incorretas. Diferenças culturais como atitude em relação à hierarquia, riscos e valores 
culturais podem ampliar a possibilidade de conflitos.  Sem o conhecimento presencial do 
ambiente onde o software será inserido, a compreensão das razões e expectativas do 
software por parte da equipe de desenvolvimento é reduzida [2].  

 A comunicação também apresenta novos desafios. Com a perda de contato face-
a-face entre a equipe de desenvolvimento e os usuários, existe uma maior dificuldade de 
esclarecimento em caso de dúvidas. Além disso, com a utilização de meios de baixo 
contexto, como correio eletrônico, o contato informal entre os membros dos diversos 
grupos é limitado, reduzindo a confiança entre eles. 

 Em casos de grupos separados por diversos fusos horários, em geral, ocorre uma 
maior demora na tomada de decisões. Uma simples troca de mensagens por correio 
eletrônico para esclarecimento de um requisito pode levar dias se os horários de 
trabalho não coincidirem. 

 Reuniões por vídeo ou teleconferência podem não ser tão efetivas. Grupos com 
reduzida confiança tendem a evitar comprometimentos. Algumas culturas valorizam 



  

mais questões como pontualidade e agenda que outras, ampliando as possibilidades de 
conflitos. 

 A Tabela 1 apresenta uma síntese das principais dificuldades identificadas na 
engenharia de requisitos em ambientes de desenvolvimento global de software. Muitos 
destes desafios ocorrem na engenharia de requisitos em ambientes co-localizados, 
entretanto a distância tende a exacerba-los, ampliando o impacto causado. 

Tabela 1 – Principais desafios identificados na ER em ambientes de GSD 
(extraído de Damian (2003)[2]) 

Diferenças na cultura e negócios do cliente 
Participação adequada dos usuários do sistema 

Consciência do contexto de trabalho local e comunicação informal 
Relações de confiança no trabalho 

Gerenciamento de conflitos e discussões abertas de interesse 
Entendimento comum dos requisitos 

Encontros efetivos 
Demora 

3. Contexto 

3.1 Engenharia de Requisitos em Ambientes de Desenvolvimento Distribuído de 
Software 

Este trabalho se desenvolve em um contexto de distância física entre membros 
da equipe de engenheiros de requisitos e o grupo de usuários/clientes. A dispersão entre 
as equipes pode ser representada utilizando uma adaptação do formato proposto por 
Prikladnicki [10], conforme o exemplo de cenário na figura 1.  
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Figura 1 –Exemplo de cenário de dispersão considerado 

Os principais grupos envolvidos no processo de engenharia de requisitos em 
ambientes de desenvolvimento distribuído de software são a equipe de engenheiros de 
requisitos, o grupo de usuários e clientes, e a equipe de desenvolvimento. 

A equipe de engenheiros de requisitos (ER) é responsável pela elicitação, 
análise, negociação, documentação, validação e gerência dos requisitos.  

O grupo de usuários (U) e clientes (C) representa as pessoas físicas ou 
jurídicas que solicitaram e contrataram o projeto, bem como os responsáveis pela 
utilização do produto gerado. Esta equipe fornece informações para especificação do 
software. 



  

A equipe de desenvolvimento (D) representa os envolvidos no 
desenvolvimento de um determinado projeto, utilizando com entrada os requisitos 
especificados pelo grupo de engenheiros de requisitos. Esta equipe pode envolver 
gerentes de projeto, codificadores, testadores, controladores de qualidade, equipe de 
suporte a ferramentas, entre outros. 

3.2 Definição do Problema 

Tendo por base o contexto de dispersão física e diferença cultural entre as equipes 
envolvidas no processo de engenharia de requisitos no DDS, definimos a seguinte 
questão de pesquisa: Qual a contribuição obtida pela utilização de um processo de 
engenharia de requisitos na qualidade da especificação gerada, em um ambiente de 
equipes dispersas? 

 Nesse sentido, temos como premissa que com a utilização de um processo de 
engenharia de requisitos a qualidade da especificação produzida tende a aumentar, 
quando em ambientes de desenvolvimento distribuídos de software. 

4. Metodologia 
Esta pesquisa foi desenvolvida através de um trabalho conjunto entre uma turma de pós-
graduação em ciência da computação da PUCRS, em Porto Alegre, Brasil, e uma turma 
de pós-graduação em sistemas de informação da universidade de Illinois, em Chicago, 
EUA. Os estudantes de cada uma das turmas foram divididos em 4 grupos, chamados, 
no Brasil, de grupos 1, 2, 3 e 4. Os grupos na universidade de Illinois foram chamados 
de grupos A, B, C e D. 

 Com base nessa divisão dos grupos, foi realizada uma especificação de 
requisitos distribuída, com os estudantes brasileiros no papel de analistas e os 
estudantes americanos no papel de usuários. A interação entre os grupos foi conduzida 
através do módulo de discussão eletrônica do software Blackboard. Os estudantes foram 
instruídos a não realizarem comunicação por outros meios, como e-mail e telefone. O 
sistema a ser especificado tinha como objetivo controlar o fluxo de informações 
relacionadas ao processo de submissão e avaliação de artigos para eventos (como 
congressos, workshops, etc.). 

 Ao final do trabalho, todos os grupos preencheram um documento de lições 
aprendidas, incluindo questões sobre pontos fortes e fracos do trabalho, comunicação, 
avaliação da qualidade do artefato de requisitos gerado e qualidade do processo de 
engenharia de requisitos utilizado. 

 Com relação à qualidade das especificações geradas, foi realizada uma auto-
avaliação das especificações pelos grupos de engenheiros de requisitos. A auto-
avaliação consistia de um questionário em escala Lickert (de 1 a 5) visando capturar a 
percepção dos respondentes quanto às características de um bom SRS, conforme [4]. 

 Além disso, foram utilizadas questões abertas visando capturar as dificuldades 
enfrentadas pelos grupos (respondidas por todos os grupos), bem como as vantagens e 
desvantagens da utilização do processo definido (respondido apenas pelos grupos 1 e 2). 



  

4.1 Treinamento 

Dois grupos em cada localidade foram selecionados para receberem treinamentos. Estes 
receberam treinamento sobre colaboração em ambientes de desenvolvimento distribuído 
de software. Este treinamento teve como foco ampliar o conhecimento dos envolvidos 
com relação às dificuldades de comunicação e entendimento devido à distribuição. 
Além disso, são exploradas as causas para estas dificuldades, bem como formas de 
compartilhamento de contexto como meio de reduzir seu impacto. 

 Os grupos 1 e 2 receberam, além do treinamento sobre colaboração em 
ambientes de desenvolvimento distribuído de software, um treinamento sobre 
engenharia de requisitos em ambientes de desenvolvimento distribuído de software. 
Com isso, foi estabelecido o processo de engenharia de requisitos a ser utilizado pelos 
analistas, incluindo um modelo de especificação de requisitos. O modelo é constituído 
por uma série de definições utilizadas para classificar e relacionar as informações 
obtidas, bem como um conjunto de estruturas de frases visando ampliar a clareza dos 
requisitos. Ao final do treinamento foi fornecido um protótipo de ferramenta para 
auxiliar o processo de especificação de requisitos e um modelo de documento de 
especificação de requisitos. 

5. Análise dos Dados 
Os quatro grupos brasileiros desenvolveram especificações de requisitos com base nas 
interações realizadas com seus pares americanos. A Tabela 2 apresenta uma síntese das 
informações gerais a respeito das especificações geradas. 

Tabela 2 - Dados gerais sobre as especificações criadas 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 
Idioma Inglês Inglês Português Português 
No de páginas 27 17 19 23 
No de palavras 6023 3101 1751 1941 

Forma de 
representação 

Linguagem 
Natural e Casos de 

Uso 

Linguagem 
Natural e Casos de 

Uso 

Casos de Uso Casos de Uso 

No de requisitos 
em LN 

23 35 - - 

No de casos de 
uso 

9 13 10 12 

 Os grupos 1 e 2 escreveram a especificação de requisitos em inglês, conforme 
sugerido no treinamento, de forma a possibilitar a validação do documento com seus 
pares americanos. Em contraste, os grupos 3 e 4 escreveram a especificação de 
requisitos em português, o que impediu a leitura do documento pelos seus pares. Dessa 
forma, não houve validação formal dos requisitos. 

 O número de páginas da especificação não representou um padrão significativo 
que possa ser relacionado aos treinamentos. Analisando o número de palavras dos 
documentos percebemos que os grupos 1 e 2 escreveram especificações mais extensas, 
contendo no mínimo cinqüenta por cento mais palavras que as geradas pelos grupos 3 e 
4. 

 Quanto a forma de representação utilizada, os grupos 1 e 2 seguiram as 
instruções passadas no treinamento, especificando requisitos em linguagem natural e em 



  

casos de uso. Por outro lado, os grupos 3 e 4 utilizaram apenas casos de uso. O número 
de casos de uso especificado pelos grupos foi próximo, com uma média de 11 casos de 
uso. 

 A Tabela 3 apresenta os resultados do questionário respondido pelas equipes que 
criaram as especificações com relação às qualidades do documento de especificação de 
requisitos, conforme [4]. As respostas de 1 a 5 representam o quanto o grupo concorda 
que a especificação produzida possui as características listadas ( 1 – Discorda 
totalmente, 5 - Concorda totalmente) 

Tabela 3 – Respostas ao questionário em relação à qualidade do documento de 
especificação produzido 

Característic
a 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Média 1-2 Média 3-4 

Correto 4 4 3 4 4 3,5 
Não-ambiguo 3 4 3 3 3,5 3 

Completo 4 4 2 2 4 2 
Consistente 5 5 4 3 5 3,5 
Priorizado 2 3 3 2 2,5 2,5 
Verificável 3 5 4 4 4 4 
Modificável 5 4 4 4 4,5 4 
Rastreável 5 4 2 3 4,5 2,5 

Total 31 33 25 25 32 25 

 De maneira geral, as respostas dos grupos 1 e 2 foram mais altas que as dos 
grupos 3 e 4. Isto indica que ao final do exercício os grupos treinados estavam mais 
confiantes da qualidade da especificação gerada.  

 Destacam-se entre as características avaliadas a completitude, consistência e 
rastreabilidade.  Em relação a completitude da especificação produzida, os grupos 
treinados responderam com valor 4, enquanto que os grupos sem treinamento 
responderam com valor 2. Isso indica uma maior confiança que a especificação 
produzida está completa por parte dos grupos 1 e 2.  

 Considerando a consistência, os grupos 1 e 2 responderam com valor máximo 
(5), enquanto que os grupos 3 e 4 responderam, em média, 3,5. Quanto à 
rastreabilidade, os valores respondidos pelos grupos treinados foram, em média 4,5. Os 
grupos não treinados responderam em média 2,5 para este atributo. Isto se deve 
principalmente à importância dada no treinamento para manutenção da origem de cada 
informação especificada. 

 Analisando os documentos de especificação produzidos, percebeu-se que os 
grupos 1 e 2 produziram documentos com um maior número de informações adicionais, 
definido em detalhe questões como escopo e propósito do sistema. Por outro lado, os 
grupos 3 e 4 concentraram-se na especificação de casos de uso, utilizando poucas linhas 
para descrever o sistema e fornecer informações adicionais. 

 Em uma questão aberta definida como: “Cite as principais dificuldades 
enfrentadas pelos grupos durante o processo de especificação de requisitos de maneira 
distribuída.”, três dos quatro grupos brasileiros citaram questões relacionadas com a 
comunicação, como as dificuldades causadas pela interação assíncrona e ausência de 
comunicação com áudio e vídeo. Entre as respostas, foi destacada a demora causada 
pela comunicação assíncrona em conjunto com a diferença de fuso-horário. Muitas 



  

vezes questões curtas demoravam a ser respondidas. Esta opinião foi compartilhada por 
um dos grupos americanos. Em contrapartida, os outros três grupos americanos 
consideraram o meio de comunicação utilizado suficiente, oferecendo uma boa 
plataforma para troca de mensagens. 

 Além disso, o grupo 3 definiu que “os maiores problemas deste processo ter se 
dado de forma remota foi a dificuldade da percepção das expectativas do usuário, não 
quanto as funcionalidades, mas sim a uma visão do problema que eles possuíam (não 
tendo o software), e quais as melhorias que a informatização deste processo traria a 
eles”, demonstrando dificuldade no entendimento do contexto do grupo americano. O 
mesmo grupo citou ainda como dificuldade a necessidade de feedback por parte dos 
usuários ao final do processo.  

6. Análise Crítica 
A documentação de requisitos realizada pelos grupos treinados foi mais abrangente e 
profunda que a gerada pelos grupos não treinados. Os grupos 1 e 2 buscaram um 
conjunto maior de informações, possibilitando entender melhor o contexto da aplicação 
a ser desenvolvida. Dessa forma, dificuldades comuns ao processo de engenharia de 
requisitos em ambientes distribuídos, gerados pela falta de informações sobre o local 
onde o software em desenvolvimento será utilizado, são reduzidas. 

 A validação do documento de especificação junto ao grupo de usuários forneceu 
aos grupos treinados uma maior confiança na especificação produzida. Os grupos não 
treinados ao optarem por escrever o documento em português não puderam validar seu 
conteúdo final com o par americano. Como o documento de especificação de requisitos 
é utilizado, muitas vezes, como base contratual, a escrita deste documento em uma 
linguagem não compreendida por uma das partes gera a necessidade de outro 
documento para contrato, ampliando problemas devido à redundância de informações e 
controle de modificações, por exemplo. 

 Um ponto importante de destaque é que os grupos não treinados preocuparam-se 
somente com a descrição da funcionalidade desejada em suas especificações, não 
utilizando requisitos não-funcionais. Este é um problema comum à uma grande parte 
das especificações e processos de engenharias de requisitos, pois requisitos não-
funcionais são de mais difícil descoberta [6]. Entretanto, uma aplicação desenvolvida 
pode se apresentar totalmente inútil se não consideradas as características não-
funcionais associadas. Ambos os grupos que receberam treinamento listaram requisitos 
não-funcionais e mantiveram sua associação aos casos de uso relacionados. 

 Em conclusão, de forma geral o conteúdo das especificações geradas pelos 
grupos treinados em colaboração e processo de engenharia de requisitos foi superior ao 
dos grupos sem treinamento. A especificação foi realizada de forma mais completa, com 
requisitos e casos de uso mais detalhados. Além disso, diversas informações adicionais 
foram colocadas na especificação, como descrição dos atores, glossário, contexto, entre 
outros, permitindo um melhor entendimento da aplicação a ser desenvolvida. 

7. Considerações Finais 
A engenharia de software vem realizando excelentes progressos nos últimos anos. 
Modelos de processo como o RUP e modelos de maturidade como o SW-CMM têm 



  

sido adotados largamente e com sucesso no meio empresarial. Entretanto, novos 
desafios estão surgindo, exigindo diferentes abordagens para processos existentes. O 
desenvolvimento distribuído de software é um destes desafios. 

 A engenharia de requisitos, como um processo largamente dependente das 
interações entre os envolvidos é afetada diretamente pela distribuição das equipes. 
Nesse sentido, este estudo apresenta informações sobre uma pesquisa em engenharia de 
requisitos com equipes dispersas.  

 Os resultados aqui apresentados apontam para a importância da definição de um 
processo de engenharia de requisitos em ambientes de desenvolvimento distribuído de 
software, mesmo que simples, bem como a necessidade de treinamento das equipes em 
questões como colaboração e compartilhamento de contexto. Entretanto, os resultados 
desse estudo são limitados pelo baixo controle da pesquisa, e pela não-aleatoriedade da 
seleção dos participantes. Estas limitações poderiam ser sobrepostas com a utilização de 
um experimento puro, foco das próximas etapas do estudo.  
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Abstract. This article introduces the concept of Work Process that can be used 
by IT professionals in analyzing and making improvements within 
organizations context. This concept can provide a rigorous approach, which 
enables the generation of process models that can be traceable with the 
corresponding information systems models. This is essential to ensure the 
desired alignment of IT solutions with business objectives. 

Resumo. Este artigo apresenta o conceito de Processo de Trabalho que pode 
ser usado por profissionais de TI para analisar e fazer melhorias no contexto 
das organizações. Este conceito pode prover uma abordagem rigorosa, a qual 
permite a criação de modelos de processo que podem ser rastreáveis com os 
correspondentes modelos de sistemas de informação. Isto é essencial para 
assegurar o alinhamento de soluções de TI com os objetivos do negócio. 

1. Introdução 
O surpreendente desenvolvimento das novas Tecnologias da Informação (TI), que tem 
sido observado durante os últimos anos, aumentou a quantidade e a variedade dos 
dispositivos que encapsulam tais tecnologias. As pessoas em geral e os usuários de TI 
em particular são atingidos constantemente pelos mais diversos anúncios de novos 
produtos, muitas vezes prometendo maravilhas às organizações que os adotem. Não é 
possível ignorar tantas novas possibilidades. 

Entretanto, o grande desafio continua o mesmo: como estas tecnologias podem 
ser utilizadas para melhorar a produtividade das organizações como um todo? Para lidar 
com esta complicada questão, o profissional de TI é induzido freqüentemente a aplicar 
uma determinada tecnologia ou um dispositivo específico para resolver o problema para 
o qual tenha sido designado. Em geral, este tipo de procedimento é considerado como 
"má engenharia". Em uma "boa prática de engenharia", a escolha de uma tecnologia ou 
de um dispositivo deve ocorrer somente após uma análise completa do problema alvo.  

A Engenharia de Software, segundo Pressman (2001), emergiu como uma 
disciplina que fornece conceitos e ferramentas para a transformação da atividade do 
profissional de TI em uma verdadeira atividade de engenharia. Além disso, Pressman 
observa que a "crise do software", que tem persistido nas últimas décadas apesar do 



  

impressionante progresso tecnológico, é devida à falta de métodos e técnicas bem 
fundamentados, contrastando com outras áreas da engenharia. 

Neste contexto, é introduzido o conceito de Processo de Trabalho para contribuir 
na construção de um arcabouço formal que ajude a entender o trabalho realizado pelas 
organizações, a fim de decidir de maneira adequada, como, onde e quando aplicar 
dispositivos de TI. Este conceito pode ser utilizado em todos os tipos de organização, 
fornecendo um modelo de referência para que os profissionais de TI representem os 
ambientes produtivos de maneira bem objetiva. 

Este esforço é feito no sentido de identificar importantes conceitos dominados 
pelos "profissionais experientes de TI", a fim revelar e organizar seu conhecimento 
tácito. O conceito de Processo de Trabalho é apenas um, dentre os que devem ser 
desvendados, na construção de uma apropriada “disciplina de engenharia” para o 
desenvolvimento de software. 

Este artigo está dividido em 6 seções. A seção 2 comenta alguns trabalhos 
relacionados, enquanto a seção 3 discorre sobre o conceito de processo, com o objetivo 
de apresentar o conceito de Processo de Trabalho na seção 4. Uma discussão sobre o 
este conceito no ambiente organizacional é feita na seção 5. A última seção apresenta 
conclusões e esboça oportunidades de trabalhos futuros. 

2. Trabalhos Relacionados 
O desafio de transformar a área de software em uma atividade de engenharia foi 
reconhecido como crucial pela OMG (Object Management Group), que propôs a 
abordagem conhecida como MDA (Model Driven Architecture) (Miller 2003). A idéia 
principal da MDA é promover uma separação entre os níveis de especificação de 
sistemas de software e o da tecnologia empregada para construí-los, através do 
estabelecimento de um modelo para cada nível, que são respectivamente o PIM 
(Platform Independent Model) e o PSM (Platform Specific Model). 

A MDA conceituou a transformação de modelos PIM em modelos PSM, a fim 
de alcançar a desejada separação de níveis. Kleppe (2003) mostrou como esta idéia 
poderia ser realizada na prática.  

O mesmo autor assinala que os requisitos do sistema são a entrada para a fase de 
análise, a qual produz os modelos PIM como saída. Na medida em que os requisitos dos 
sistemas são em sua maioria descritos de maneira textual, mesmo quando são utilizadas 
ferramentas de gerência de requisitos, pode-se argumentar que esta é uma maneira 
muito pouco rigorosa de expressão. Este tipo de modelagem de requisitos não favorece 
o rastreamento entre os modelos, tornando mais difícil alcançar transformações mais 
automatizadas de modelos, o que é um dos principais objetivos da MDA. 

Para lidar com esta questão, a MDA definiu uma camada de modelos de nível 
mais alto, chamada CIM (Computation Independent Model). Esta camada corresponde 
ao que é conhecido como modelos de negócio ou modelos de domínio, e pretende 
descrever a organização como um todo, incluindo os sistemas de informação existentes 
no seu interior, sejam eles compostos ou não por peças de software.  

Nossa proposta de Processo do Trabalho situa-se no nível da camada CIM. Seu 
objetivo principal é fornecer ao profissional de TI, uma ferramenta conceitual para 



  

entender e representar o trabalho feito dentro da organização, em um nível adequado de 
abstração, permitindo que tais modelos sejam utilizados como poderosa forma de 
comunicação entre profissionais de TI e profissionais de negócio. 

Ao aplicar o conceito do Processo do Trabalho, espera-se que requisitos mais 
corretos possam ser extraídos da fase de análise, uma vez que eles estarão naturalmente 
alinhados com os objetivos da organização. Esta foi a idéia principal de Jacobson 
(1994) ao propor o uso da Orientação a Objeto para a construção de modelos dos 
processos que representem o trabalho completo das organizações. A proposta de 
Jacobson utiliza a abordagem BPR (Business Process Reengineering), que preconiza 
que as atividades relevantes executadas pelas organizações podem ser estruturadas em 
processos. Este ponto de vista pode conduzir a um grande aumento de produtividade, 
devido ao seu bom alinhamento com a maneira de produzir valor para o cliente do 
processo (Davenport 1994), que é a razão principal da existência dos processos. 

A reflexão de Jacobson foi: se for possível representar um processamento de 
informação, que ocasionalmente pode ser um elemento do software, dentro de uma 
especificação formal de um processo de negócio, tal elemento do software seria, 
conseqüentemente, inteiramente alinhado com os objetivos do negócio. 

Desafiadoras perguntas permanecem: como escolher os processos apropriados e, 
quando são escolhidos, como saber se estão suficientemente identificados e definidos? 
O conceito do Processo do Trabalho tenta responder à última pergunta. 

Por outro lado, Gulledge (2001) enfatiza a inexistência de organizações 
inteiramente orientadas a processos, como seria a situação ideal para alinhar 
completamente a TI com os objetivos do negócio. De fato, a “cultura hierárquica 
tradicional” continua resistente e sólida dentro das organizações.  

De acordo com nossa experiência profissional, as organizações que têm a 
ousadia de representar explicitamente os seus próprios processos, a fim estabilizá-los, 
ainda mantêm as fronteiras hierárquicas funcionais em seus modelos de processo. Este 
comportamento parece ser o "estado da arte" na aplicação da abordagem de processos 
no mundo real, e sinaliza a existência de enormes barreiras a esta mudança cultural.  

O conceito do Processo de Trabalho permite o tratamento de todos os tipos de 
processos do negócio, limitados ou não pelas fronteiras funcionais internas. Além disso, 
a aplicação do conceito de Processo de Trabalho pode mostrar uma maneira de alcançar 
uma representação mais rigorosa dos processos, com o objetivo de explicitar requisitos 
para sistemas de software no nível CIM da MDA. Tais requisitos deverão possuir uma 
boa rastreabilidade com os modelos PIM encontrados nas propostas da MDA.  

3. O Conceito de Processo nas Organizações 
Para aplicar TI de maneira efetiva, é necessário entender o trabalho realizado (por 
pessoas) dentro das organizações. Um modo objetivo de fazê-lo é através do uso do 
conceito de processo (Campos 1992) (Davenport 1994). 

Entretanto, no mundo dos negócios é encontrada muita imprecisão no uso deste 
termo. A palavra "processo" é utilizada nas organizações para designar, tanto coisas 
muito amplas e complexas por vezes chamadas de "macro-processos", quanto coisas 
pequenas e simples que poderiam facilmente ser chamadas de “atividade” ou “tarefa”. 



  

Outras vezes este termo é utilizado de forma mais indefinida ainda, em frases do tipo: "a 
empresa está em processo de adaptação a uma nova conjuntura".  

Mesmo na literatura recente dedicada ao estudo dos processos nos negócios, 
como em (Harmon 2003), há um surpreendente tratamento informal do conceito de 
processo. Parece existir um acordo tácito de que processo é algo tão simples e evidente, 
que nem necessita ser rigorosamente definido. Porém, isto se constitui numa importante 
fonte de incompreensões e mal-entendidos, os quais são causas fundamentais da 
conhecida dificuldade de concepção de soluções de TI alinhadas com o negócio. 

É interessante observar uma inconsistência de Harmon (2003) e de muitos outros 
autores desta área. Quase todos citam Davenport (1994) como uma referência básica 
para o conceito de processo, mas não mantêm fidelidade ao conceito. De acordo com 
Davenport (1994), um processo é um conjunto das atividades que devem ser executadas 
para atender a um cliente, é uma estrutura específica de atividades localizada no tempo 
e no espaço, com um começo, um fim, entradas e saídas claramente identificadas. 

Usar a abordagem de processos implica em uma visão horizontal do negócio, e 
numa redução da ênfase na estrutura hierárquica da organização. Significa ainda que as 
interfaces entre unidades funcionais devem ser melhoradas ou eliminadas, o que 
provoca um inevitável conflito com a estrutura hierárquica funcional, mas pode 
proporcionar enormes ganhos de produtividade, especialmente quando acompanhada 
por uso intensivo de TI (Davenport 1994). Para viabilizar a aplicação destas idéias, é 
proposta a seguir uma conceituação mais rigorosa de Processo de Trabalho. 

4. O Conceito de Processo de Trabalho  
As chamadas tecnologias da informação (sobretudo Informática e Telecomunicações) 
são fundamentadas nas ciências exatas, que utilizam o formalismo e a lógica 
matemática em todos os seus raciocínios. Conseqüentemente, elas precisam de um nível 
similar de formalização nas áreas onde são aplicadas. 

Não é possível, por exemplo, exigir de um dispositivo de TI um comportamento 
adequado diante de uma situação para a qual ele não foi previsto. Isto causa 
dificuldades para o mundo dos negócios, que está acostumado a utilizar seres humanos 
como dispositivos processadores de informação, os quais são capazes de tomar decisões 
adequadas em situações nunca enfrentadas anteriormente. Esta é uma causa importante 
de decepções com o uso de TI: a inflação das expectativas de desempenho. 

A solução clássica para esta questão é a criação de um arcabouço conceitual que 
possa ser compartilhado pelos integrantes do mundo dos negócios e pelos especialistas 
em TI. Nesta linha já existem experiências bem sucedidas, como por exemplo, a 
modelagem conceitual de dados utilizando o modelo E-R para a comunicação entre os 
dois tipos de profissionais. É necessário e oportuno criar um modelo conceitual para 
processos, que seja totalmente independente de qualquer tecnologia específica, ao 
mesmo tempo em que seja suficientemente rigoroso para permitir análises e decisões 
sobre o uso de TI no próprio processo.  

Processo de Trabalho é conceituado como sendo constituído por um conjunto 
de atividades que devem ser executadas para produzir pelo menos um resultado 
identificável e utilizável por um ente denominado cliente do processo de trabalho. O 
processo de trabalho deve ter fronteiras claramente identificadas pelas suas entradas e 



  

saídas. Cada saída é denominada um resultado do processo de trabalho e cada entrada 
um acionamento do processo de trabalho. 

Como o processo de trabalho pode possuir mais de um tipo de resultado, ele 
também pode possuir mais de um tipo de cliente. Ele pode ter, no máximo, um tipo de 
cliente para cada tipo de resultado que oferece como saída. Ele deve ter, no mínimo, um 
tipo de resultado e um tipo de cliente para ser considerado um processo de trabalho. É 
importante ressaltar que tipo de cliente é um papel desempenhado por uma pessoa, um 
grupo de pessoas, um outro processo de trabalho, ou até um dispositivo de TI, que seja 
capaz de identificar e utilizar o tipo de resultado correspondente, que foi enviado como 
saída pelo processo de trabalho. 

O processo de trabalho se inicia com um acionamento realizado por um ente 
externo chamado acionador. Um processo de trabalho pode possuir vários tipos de 
acionamentos como entrada, onde cada tipo de acionamento pode ter um tipo de 
acionador correspondente. Como o processo de trabalho pode possuir mais de um tipo 
de acionamento, ele também pode possuir mais de um tipo de acionador. Ele pode ter, 
no máximo, um tipo de acionador para cada tipo de acionamento. Ele precisa ter, no 
mínimo, um tipo de acionamento para que possa ser iniciado. No entanto, pensando a 
respeito do número mínimo de tipos de acionadores, pode ocorrer a situação em que o 
processo de trabalho seja acionado pela passagem do tempo (um evento temporal). O 
que caracteriza a ausência de tipo de acionador, como é definido logo abaixo, fazendo 
com que a quantidade mínima de tipos de acionadores possa ser nula, apenas nesse 
caso. 

Assim como o tipo de cliente, o tipo de acionador é um papel desempenhado por 
uma pessoa, um grupo de pessoas, um outro processo de trabalho, ou um dispositivo de 
TI, que é capaz de enviar um tipo de acionamento identificável e utilizável pelo 
processo de trabalho, como ilustrado na Figura 1. 

 
Figura 1. Processo de Trabalho 

Um processo de trabalho está completamente identificado quando suas 
fronteiras, tanto de resultado quanto de acionamento, estão estabelecidas através da 
identificação de: todos os tipos de resultados, todos os tipos de clientes, todos os tipos 
de acionamentos e todos os tipos de acionadores. Caso pelo menos um destes elementos 
não tenha sido caracterizado, o processo de trabalho ainda não está completa e 
corretamente definido. 

Esta conceituação de processo de trabalho permite que ele possa ser 
representado por um objeto, em conformidade com os preceitos da Orientação a Objeto, 
seguindo a idéia original de Jacobson (1994). Com efeito, um acionamento recebido 
pelo processo de trabalho pode ser visto como uma mensagem recebida, a qual aciona 
um comportamento deste objeto. De maneira similar, um resultado enviado para fora do 
processo de trabalho pode ser considerado como uma mensagem enviada para um outro 
objeto, o qual representa um cliente do processo de trabalho. Deste modo, tanto o 
processo de trabalho quanto o seu ambiente externo, formado por acionadores e 
clientes, podem ser representados por objetos.  



  

Retomando a conceituação geral de processo, como a de Davenport (1994) por 
exemplo, um processo é comumente reconhecido como um conjunto das atividades que 
devem ser executadas para atender um cliente. Portanto, o processo de trabalho também 
é considerado como sendo constituído por uma estrutura articulada de atividades, a qual 
pode ser representada por um grafo orientado, cujos nós são atividades e cujos arcos são 
acionamentos entre pares de atividades, conforme ilustrado na Figura 2. 

 
Figura 2. Grafo de atividades do Processo de Trabalho 

Cada atividade identificada em um processo de trabalho deve ser caracterizada 
com os mesmos atributos estabelecidos para processo de trabalho, quais sejam: tipos de 
resultados, tipos de clientes, tipos de acionamentos e tipos de acionadores. Isto significa 
que uma atividade pode ser tratada como um processo de trabalho, o que acontece com 
freqüência na prática, quando uma atividade pode ser detalhada como um processo, o 
qual neste caso é chamado de subprocesso. 

Uma grande vantagem pode ser obtida quando o sistema computacional de 
informação usado para apoiar um processo de trabalho é estudado como sendo 
constituído pelo conjunto dos Casos de Uso existentes para apoiar algumas atividades 
do processo de trabalho. Nesta perspectiva, o papel exercido pelo executante da 
atividade é o próprio papel exercido pelo ator usuário do Caso de Uso correspondente. 

O rigor utilizado para conceituar processo de trabalho e atividade, e a possível 
representação destes elementos através da Orientação a Objeto, conforme proposto 
anteriormente por Jacobson (1994), constituem uma base para a criação de um 
arcabouço conceitual que pode ser compartilhado por profissionais de TI e especialistas 
no negócio, ensejando o adequado entendimento do trabalho efetuado e a conseqüente 
análise de requisitos bem contextualizada e focada nos resultados para a organização.  

5. O Papel do Processo de Trabalho nas Organizações 
Uma organização pode ser vista como um conjunto de processos de trabalho, 
encadeados de modo a permitir que ela reaja corretamente quando ativada para produzir 
os resultados esperados por entidades externas. Este conjunto de processos de trabalho 
constitui uma estrutura modular, onde cada processo de trabalho representa um pedaço 
do trabalho total a ser realizado pela organização. 

Para avaliar se uma estrutura de processos é lógica e eficiente, é necessário 
verificar se esses módulos têm "alta coesão" e "baixo acoplamento" (Page-Jones 1980). 
Para isso, é necessário que as fronteiras de cada processo do trabalho sejam 
minimizadas em quantidade de resultados e acionamentos. A situação ótima ocorre 
quando o processo do trabalho tem apenas um resultado e não mais do que um 
acionamento, tomando como base as definições da seção anterior. 

Entretanto, não é fácil descrever um conjunto de processos de trabalho existentes 
nas organizações, porque elas geralmente são compostas por estruturas funcionais, ou 
seja, por setores especializados em executar certos tipos de atividades. Quando um 
processo do trabalho é limitado a um módulo funcional da organização (por exemplo 



  

uma seção, ou um departamento), a estrutura de processos tende a possuir "alto 
acoplamento" e "baixa coesão". Isto corresponde a uma modularização pobre e, 
conseqüentemente, a uma estrutura que se torna mais difícil de entender e operar. 

Os autores que promoveram a abordagem de processos, tanto no controle de 
qualidade total (Campos 1992) como na reengenharia (Davenport 1994), enfatizaram 
que os processos importantes normalmente cruzam os limites da estrutura funcional da 
organização. Em geral, estes tipos de processos podem se beneficiar de sistemas de 
informação que podem lhes causar melhorias surpreendentes de desempenho. 

O grande desafio inicial é a identificação dos processos de trabalho pertencentes 
ao escopo do problema-alvo. Neste assunto, as organizações freqüentemente possuem 
pouca documentação além da sua estrutura hierárquica funcional, e raramente têm 
alguma formalização sobre seus processos. Caso existam alguns processos definidos, 
eles provavelmente não seguem o rigor de nossa definição de processo de trabalho. Na 
nossa visão, esta é uma das principais razões para falhas de alinhamento das soluções de 
TI com os objetivos do negócio da organização. 

6. Conclusão e Trabalhos Futuros 
Neste artigo foi abordada a questão do alinhamento dos sistemas de informação com os 
objetivos das organizações, e foi introduzido o conceito de Processo de Trabalho para a 
obtenção de um entendimento mais formal sobre o trabalho realizado, a fim de permitir 
um compartilhamento de visões entre profissionais de TI e especialistas no negócio. As 
proposições apresentadas seguem a linha da MDA (Miller 2003) (Kleppe 2003), e da 
abordagem inovadora de Jacobson (1994), que procurou unir a objetividade da 
Reengenharia (Davenport 1994) com o rigor da Orientação a Objeto. 

A utilização do conceito de processo de trabalho deve se disseminar pelas fases 
do ciclo de vida das aplicações de TI na organização. Isto pode proporcionar um bom 
rastreamento entre as especificações dos processos do negócio e as correspondentes 
especificações e detalhamentos dos aplicativos. 

No entanto, para que esta idéia seja realizável, é necessário que as ferramentas 
(conceituais e computacionais) utilizadas na modelagem dos processos da organização 
sejam compatíveis ou até compartilhem o mesmo ambiente das ferramentas utilizadas 
na especificação e detalhamento dos softwares de aplicação. Em outras palavras, os 
modelos produzidos no nível CIM da MDA, que poderiam ser os modelos dos 
processos de trabalho, devem permitir o mapeamento de suas características para os 
modelos do nível PIM da MDA, que são em geral expressos na UML (Unified 
Modeling Language). 

Uma amostra desta possibilidade, que foi mencionada no final na seção 4, é a 
associação de cada Caso de Uso a uma atividade de um processo de trabalho. Algumas 
experiências acadêmicas e práticas já realizadas pelos autores, indicam uma sensível 
melhoria no alinhamento com o negócio, de especificações de aplicações de TI que 
utilizem esse tipo de enfoque. 

Um importante trabalho a ser ainda realizado, é o estabelecimento de um método 
completo para analisar e propor soluções de TI a partir do estudo dos processos de 
trabalho, estendendo os processos já conhecidos de Engenharia de Software para esta 
área um pouco anterior à análise de requisitos. Tal método deverá conter diretrizes e 



  

normas para a modelagem de processos de trabalho, e também deverá originar a criação 
de ferramentas que permitam o rastreamento dos requisitos, desde o seu nascedouro no 
processo de trabalho, até a especificação e o detalhamento das correspondentes 
características do sistema de informação computadorizado. 

Este método deve ser desenvolvido de maneira iterativa, através da utilização de 
experimentações em situações reais que possam validá-lo efetivamente. As dificuldades 
são muito grandes para realizar este tipo de experiência nas organizações. Entretanto, já 
se tem notícia de algumas iniciativas nesta linha no Brasil, como, por exemplo, uma na 
COPEL (Companhia Paranaense de Energia) (Souza 2003). 

O sucesso na determinação de um método como este, que complemente os 
esforços realizados na área de Processos de Qualidade de Software (Pressman 2001), 
poderá contribuir decisivamente para a Engenharia de Software tornar-se uma 
verdadeira área de engenharia, semelhante às outras mais tradicionais. 
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Abstract. This paper presents a prototype of a cooperative tool built as an 
Eclipse plugin to support requirements engineering. This tool support work in 
distributed teams, providing collaboration and communication among 
stakeholders. Furthermore, it was developed using a new Eclipse’s Project 
Framework named ECF (Eclipse Communications Framework) that aims to 
make it easy collaborative applications development. 

Resumo. Este artigo apresenta o protótipo de uma ferramenta cooperativa 
para engenharia de requisitos, construída na forma de um plugin para o 
Eclipse. A ferramenta auxilia o trabalho de equipes distribuídas, permitindo 
edição colaborativa e comunicação entre os stakeholders. Além disso, ela foi 
construída com base em um novo framework do projeto Eclipse, o ECF 
(Eclipse Communications Framework), que pretende auxiliar a construção de 
aplicações colaborativas. 

1. Introdução 
O desenvolvimento de software com equipes geograficamente distribuídas é uma 
realidade e várias empresas já utilizam esse estilo de desenvolvimento (Battin et al, 
2001) (Prikladnicki et al, 2003). Um dos precursores desse estilo é o desenvolvimento 
de software livre, onde um grupo de usuários participa de forma colaborativa na 
construção de um produto que pode ser estudado e modificado livremente por todos os 
interessados.  

Existem alguns fatores que impulsionaram o desenvolvimento distribuído entre 
grandes empresas de software, dentre eles: necessidade de utilizar recurso capacitado, 
onde quer que ele esteja; vantagens de estar próximo de diferentes mercados, 
conhecendo consumidores e condições locais; formação rápida de organizações virtuais 
e equipes virtuais para explorar as oportunidades do mercado; necessidade de diminuir 
o tempo de entrega do produto para o mercado (time to market), conseguido através de 
fusos horários diferentes (produção 24 horas por dia) (Herbsleb e Moitra, 2001). 

 No entanto, estudos (Carmel, 1999) (Herbsleb e Grinter, 1999) indicam que 
equipes distribuídas enfrentam problemas como: falta de coordenação, comunicação 
ineficiente, diferenças de fusos horários, diferenças culturais, perda do espírito de 
equipe e falta de coordenação entre os participantes. Em especial, a disciplina de 
engenharia de requisitos merece uma maior atenção (Lopes e Audy, 2003), por ser 
considerada como a maior responsável pela qualidade do sistema final (Nuseibeh e 



  

Easterbrook, 2000) e por ser uma atividade complexa pois requer muita interação entre 
pessoas com conhecimentos e culturas diferentes. 

O suporte adequado de um ambiente de desenvolvimento de software pode 
auxiliar o trabalho em equipes dispersas. Para isso, esse ambiente deve lidar com 
problemas como: manter a comunicação informal entre os participantes (Herbsleb e 
Moitra, 2001) para construção do espírito de equipe (Carmel, 1999) e consciência de 
trabalho coletivo, coordenação das atividades dos integrantes, percepção do que está 
sendo produzido por todas as partes envolvidas, gerência de configuração, utilização de 
um processo padrão ou padronização das atividades e nomenclatura dos artefatos 
(Battin et al, 2001). 

Esse trabalho apresenta um protótipo de uma ferramenta para auxiliar a 
engenharia de requisitos em equipes distribuidas. Ela permite que colaboradores editem 
de forma síncrona um documento de requisitos e troquem mensagens instantâeas 
durante as interações. Esse protótipo foi construído como parte do projeto CODIPSE 
(codipse.tigris.org), o qual visa a construção de um ADS (ambiente de desenvolvimento 
de software) para equipes distribuídas. 

A seção 2 apresenta uma visão geral sobre engenharia de requisitos e seu 
contexto em Desenvolvimento Distribuído de Software. A seção 3 trata sobre o suporte 
a engenharia de requisitos nesse contexto de distribuição. A seção 4 apresenta uma 
visão geral do ambiente CODIPSE. A seção 5 apresenta o protótipo da ferramenta 
Codipse-Req. Por fim, a seção 6 apresenta as conclusões, trabalhos futuros e como será 
a validação do trabalho. 

2. Engenharia de Requisitos em DDS 
Engenharia de requisitos (ER) é o processo de descoberta de funcionalidades e 
restrições de um sistema, identificando stakeholders e suas necessidades, bem como 
documentando essas descobertas de uma forma que possibilite a análise, comunicação e 
uma implementação futura (Nuseibeh e Easterbrook, 2000).  

 No desenvolvimento com equipes co-localizadas, a coleta de requisitos ocorre 
em reuniões face a face, considerada a forma mais efetiva de comunicação (Damian et 
al, 2000). Esses encontros tornam mais fácil também as atividades de negociação e 
resolução de conflitos. 

 Em DDS essa atividade tende a ser dificultada por problemas inerentes da 
distribuição geográfica, além dos problemas já conhecidos da área como dificuldade de 
comunicação entre os stakeholders (Kotonya e Sommerville, 1998). Alguns estudos de 
caso relatam experiências na área de engenharia de requisitos distribuída, apresentando 
as lições aprendidas (Damian e Zowghi, 2003) (Prikladnicki et al, 2003). 

3. Suporte a Engenharia de Requisitos Distribuída 
Fornecer suporte a Engenharia de Requisitos Distribuída envolve tanto definir um 
processo adequado quanto uma ferramenta colaborativa para auxiliar a execução desse 
processo. Essa ferramenta deve ser definida através da integração com a área de CSCW 
(Computer Supported Cooperative Work) para que a mesma possua funcionalidades 
como: comunicação, coordenação, percepção e memória de grupo (Araújo, 2000). 



  

 Em relação ao processo de engenharia de requisitos, a figura 1 apresenta como 
este deve ser caracterizado, em relação ao processo tradicional. No site da ferramenta 
(codipse.tigris.org) é possível fazer o download de um processo definido (baseado no 
SPEM). A apresentação desse processo não está no escopo desse trabalho. 

 
Figura 1: (a) um processo mediado por um desenvolvedor (b) um processo 

totalmente cooperativo 

 A idéia de construir um ambiente colaborativo para Engenharia de Requisitos 
não é nova. Existem algumas propostas na literatura, como o ambiente CRETA 
(Togneri et al, 2002) que é baseado na web e permite a integração com um processo de 
engenharia de requisitos e o Teamwave instanciado para engenharia de requisitos 
(Herlea e Greenberg, 1998). No entanto, essas ferramentas não estão integradas a um 
ambiente de desenvolvimento de software, e não há indícios de que seu 
desenvolvimento esteja sendo continuado. 

4. A proposta CODIPSE (COoperative and DIstributed Process Support 
Environemnt) 

O ambiente CODIPSE está sendo desenvolvido como um projeto de software livre e sua 
principal motivação é fornecer uma infra-estrutura ao mesmo tempo informal e formal 
aos desenvolvedores, facilitando também com que novos integrantes entendam 
facilmente tudo o que já foi construído.  

 Para isso, o ambiente visa integrar características de PSEE’s (Process-Centered 
Software Engineering Environemnts), metodologias ágeis e software livre, fornecendo 
um ambiente descentralizado e colaborativo para desenvolvimento de software. 

 No que diz respeito à PSEE’s, as características incorporadas destes são aquelas 
relacionadas com a definição e execução de processos de software, bem como o suporte 
a colaboração. Além disso, o ambiente não visa obrigar a execução de um processo e 
sim fornecer orientação ativa para os desenvolvedores do ambiente (Downson, 1993). 

 Em relação às metodologias ágeis, a forte ênfase em comunicação inspirou o 
fornecimento de um rico conjunto de formas de interação, embasada pelos estudos 
realizados em groupware. Além disso, através das ferramentas de comunicação pode-se 
estar em constante contato com o cliente e embora o mesmo não esteja on site, ele pode 
participar de reuniões da mesma forma que os participantes distantes geograficamente. 

 A relação com software livre, busca estudar a forma como esse estilo de 
desenvolvimento vem sendo realizado, através de sistemas baseados inteiramente na 
internet, com ferramentas para coordenação e comunicação dos participantes e 
utilização de sistemas de controle de versão, controle de itens a fazer e bugs, além de e-



  

mail e fóruns de discussão. Além disso, foi o estilo de desenvolvimento distribuído que 
serviu como experiência para definição desse trabalho (Brito et al, 2004) 

 Aspectos de suporte a grupos costumam ser utilizados na literatura como forma 
de especificar as funcionalidades das ferramentas cooperativas em geral (Araújo, 2000). 
A figura 2 apresenta o sistema em relação aos elementos de CSCW identificados.  

 
Figura 2 – Serviços de colaboração do CODIPSE 

 Um mapeamento entre os aspectos de suporte a grupos (Araújo, 2000) e os 
serviços do sistema, será apresentado a seguir. 
(a) Comunicação – conectividade e ligação: O primeiro obstáculo para a cooperação é 
vencer o isolamento e a distância entre cada membro de uma equipe de trabalho, ou 
seja, estabelecer comunicação e a conectividade entre as partes envolvidas (Araújo, 
2000). Portanto, a comunicação é o aspecto mais importante no ambiente e é coberta de 
diferentes formas. Estão previstos fóruns, e-mail, ferramentas para edição assíncrona, 
serviços de anotação para revisão de artefatos, mensagens instantâneas, edição síncrona, 
reuniões virtuais e salas virtuais, onde é possível visualizar os demais participantes. 

(b) Coordenação – acompanhamento e produção: O aspecto fundamental em relação 
à coordenação, diz respeito ao acompanhamento das atividades. Especificar como a 
interação se dará, definir restrições e controlar a execução das tarefas são questões que 
precisam ser suportadas para garantir a produtividade e o sucesso dos objetivos do 
grupo (Araújo, 2000). Os serviços de coordenação oferecidos estão diretamente ligados 
ao processo de software definido e em execução, onde é possível visualizar o processo e 
acompanhar sua execução através de listas de itens a fazer. Além disso, um calendário 
compartilhado pode ser acessado e atualizado pelos participantes. 

(c) Memória de Grupo – registro e histórico de interações: O suporte a memória de 
grupo compreende mecanismos que identifiquem claramente as razões por detrás de 
cada decisão. Para isso, é necessário capturar as informações e organizá-las de maneira 
associativa, que englobe não só os produtos gerados (conhecimento formal), como 
também a experiência e o conhecimento para esta solução (conhecimento informal) 



  

(Araújo, 2000). Para isso, serão armazenados definições e histórico de execução do 
processo (geração de artefatos, definição da equipe, entre outros), bem como as 
interações realizadas entre os participantes para esclarecimento de dúvidas ou tomada 
de decisões. Todas essas informações fornecem feedback para o processo e ajuda novos 
desenvolvedores a entender o contexto no qual uma determinada decisão foi tomada. 

(d) Percepção – contexto e localização: O conceito de percepção busca prover 
recursos para que todos tenham a noção do contexto de suas atividades dentro do 
contexto geral do processo, para compreender como o resultado gerado pelas atividades 
alheias podem interferir nas suas atividades (Araújo, 2000). Em relação à percepção, o 
sistema realiza a adequação da interface do usuário, para que estejam visíveis 
notificações e itens importantes no contexto de trabalho do usuário. Além disso, é 
possível perceber o status (online, offline, entre outros) dos participantes em um 
determinado momento. 

  Muitos dos serviços apresentados são encontrados em groupwares existentes. 
Embora um groupware possa ser utilizado de forma isolada, a conexão com um ADS 
possibilita mediar as interações e vincular estas à execução do processo.  

5. O protótipo Codipse-Req 
Existem poucas propostas na literatura para suporte a engenharia de requisitos feita de 
forma colaborativa. A maioria dos ambientes tratam da colaboração durante a edição de 
modelos de análise e projeto e código fonte  (Grundy et al, 2000). 

 A ferramenta foi construída como parte do projeto CODIPSE (COoperative and 
DIstributed Process Suport Environment) e é disponibilizada pela licença CPL 
(http://www.eclipse.org/legal/cpl-v10.html). O download pode ser feito no site do 
projeto no Tigris (codipse.tigris.org), através de “Documents & Files”. 

  O Projeto Eclipse disponibiliza o EMF (Eclipse Modelling Framework). Este 
framework possibilita a integração entre modelos e código fonte, possibilitando a 
transição de um para o outro. Através de modelos como um XML Schema ou UML, é 
possível gerar automaticamente as classes e interfaces correspondentes, bem como 
editores (usados para criar instâncias do modelo). 

 Recentemente, o Eclipse iniciou o desenvolvimento de um novo framework 
denominado ECF (Eclipse Communications Framework). Esse projeto pretende facilitar 
a criação de aplicações colaborativas para a plataforma Eclipse, fornecendo uma API 
para mensagens síncronas e assíncronas, as quais podem ser enviadas entre pessoas, 
entre plugins ou entre os dois. 

 A figura 2 apresenta a arquitetura do ambiente, utilizando extensões dos 
frameworks citados acima. O Modelo SDO (Service Data Objects) é gerado utilizando o 
EMF, a partir de um XML Schema para representação de um documento de requisitos. 
O SDO é um padrão para representação de dados, o qual possui implementação no 
EMF. Esse padrão foi usado porque o ECF possui suporte a ele. Um editor 
compartilhado foi construído para que uma instância desse modelo pudesse ser criada 
de forma síncrona por um engenheiro de requisitos e editado pelos demais stakeholders. 

 



  

 
Figura 3 – Arquitetura da ferramenta 

  A aplicação de chat foi construída com base em um exemplo disponibilizado 
pelo ECF e adaptações foram feitas para que este incluísse o papel do participante no 
processo.  Os conceitos principais no ECF são: SharedObject e SharedObjectContainer. 
SharedObject representa objetos compartilhados que podem comunicar-se entre si (o 
modelo e os usuários são representados dessa forma). O SharedObjectContainer define 
um contexto (um projeto, por exemplo) para que esses objetos possam trocar 
mensagens. Além disso, ele fornece o protocolo de comunicação que deve ser utilizado 
(o ECF Collab Server utiliza TCP). 

 O plugin possui as funcionalidades de edição síncrona de um modelo, onde é 
possível registrar requisitos funcionais, não funcionais, casos de uso e cenários. Além 
disso, é possível realizar chat e enviar arquivos. Na tela de login, é possível o usuário 
escolher o seu papel no processo, facilitando assim a identificação pelos demais 
participantes, além da possibilidade de registrá-lo posteriormente no log. 

 Após isso, os participantes podem editar um modelo pré-existente como o 
mostrado na figura 4. Nesse exemplo, foram criadas seções para requisitos não-
funcionais, casos de uso e requisitos funcionais. No entanto, é possível construir um 
documento de especificação de requisitos completo através desse modelo. Sempre que 
um usuário salva o modelo, as alterações são propagadas para os demais usuários que 
estão editando. 

 
Figura 4 – Edição colaborativa 

  Além disso, durante essa sessão, os participantes podem trocar mensagens 
instantâneas, bem como visualizar o papel dos demais envolvidos, como mostrado na 
figura 5. Os logs dessas conversas podem então ser vinculados às alterações que foram 



  

realizadas no modelo referente, permitindo compreender o contexto no qual decisões 
foram tomadas, sendo crucial para entender o rationale dos requisitos. 

 
Figura 5 – Chat entre os participantes 

 A maior dificuldade na implementação foi o entendimento do framework ECF e 
da arquitetura de plugins do eclipse. No entanto, a quantidade de código criado foi 
relativamente pequena, visto a reutilização do código disponibilizado como exemplo 
pelo ECF e pela utilização do XML Schema já definido. Após isso, o trabalho foi 
concentrado na criação do editor do modelo, pois houve a adaptação para que o mesmo 
pudesse ser feito de forma colaborativa e utilizando o padrão SDO. 

6. Considerações finais e Trabalhos Futuros 
Esse artigo apresentou a construção de uma ferramenta cooperativa para engenharia de 
requisitos, através da utilização dos frameworks ECF e EMF disponibilizados pelo 
projeto Eclipse. A utilização de tecnologias de colaboração tem sido apontada como um 
dos principais fatores para auxiliar a engenharia de requisitos distribuída (Lloyd et al, 
2002) (Damian e Zowghi, 2003) (Prikladnicki et al, 2003).  

 O Eclipse é uma plataforma para integração de qualquer tipo de aplicação, 
através de uma arquitetura de plugins robusta e bem definida. Além disso, é uma IDE 
bastante popular, principalmente na comunidade open source. Dessa forma, a 
construção de uma ferramenta como a proposta neste trabalho visa também incentivar 
as atividades de engenharia de requisitos em comunidades de software livre. 

 Embora a ferramenta apresentada ainda não possua todas as funcionalidades 
desejáveis para um contexto no qual ela se propõe, os resultados obtidos e as análises 
dos frameworks disponibilizados pelo Eclipse indicam que é possível a fácil construção 
de soluções mais elaboradas. 

 Como trabalho futuro está prevista a integração de gerência de conhecimento 
baseada no processo de software definido para equipes distribuídas disponibilizado no 
site da ferramenta. O ambiente deve prover suporte para a geração de todos os artefatos 
e interações previstos nesse processo e incluir funcionalidades para coordenação e 
memória de grupo. Após a conclusão do ambiente, experimentos serão realizados dentro 
de uma disciplina de graduação, onde as equipes utilizarão a ferramenta e a qualidade 
dos artefatos gerados será analisada. 
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Abstract. This paper shows a method of software project risk management, 

called No-Risk, conceived from a developed preliminary study in the form of a 

searches applied the project managers.  Such study had as objective to identify 

which they are the relevant risk factors in projects of this nature, associates to 

the cost, schedule and quality dimensions. This method was elaborated for 

integration with the software development process of a information technology 

company. 

Resumo. Este artigo apresenta um método para gerência de riscos em 

projetos de software, denominado No-Risk, concebido a partir de um estudo 

preliminar desenvolvido na forma de uma pesquisa junto a gerentes de 

projeto. Tal estudo teve como objetivo identificar quais são os fatores de risco 

relevantes em projetos desta natureza, associados às dimensões de custo, 

prazo e qualidade. Este método foi elaborado para integração com o processo 

de desenvolvimento de software de uma empresa de tecnologia da informação. 

1. Introdução 

De acordo com o Standish Group (2004), em 2002, um estudo desenvolvido, 

denominado “Chaos”, relatou que 66% dos projetos de software apresentavam erros de 

previsão de cronograma, orçamento e/ou qualidade; destes, 15% dos projetos foram 

cancelados. Já em 2004, a pesquisa apresentou um aumento no índice de falhas de 

projetos de software obtendo um percentual de 18%. 

 A Tabela 1 apresenta o resultado das pesquisas realizadas pelo Standish Group 

nos últimos 10 anos relacionada ao percentual de: 

� Sucesso: projeto concluído dentro do prazo e orçamento previstos, com todas as 

características e funções, conforme especificado inicialmente; 

� Falha: projeto cancelado em algum ponto durante o ciclo de desenvolvimento; 

� Replanejamento: projeto concluído, porém acima do orçamento e em atraso, ou 

ainda incompleto em relação às características e funções especificadas 

originalmente. 

Tabela 1. Estudos do Standish Group (1994 a 2004) 

Ocorrência 1994 (%) 1996 (%) 1998 (%) 2000 (%) 2002 (%) 2004 (%) 

Sucesso 16 27 26 28 34 29 

Falha 31 40 28 23 15 18 

Replanejamento 53 33 46 49 51 53 



  

 Percebe-se nesta pesquisa a existência de um elevado índice de insucesso em 

projetos de software. A partir desta constatação, surge a necessidade da identificação 

dos fatores de risco de um projeto de software. O correto dimensionamento destes 

fatores permitiria um melhor tratamento dos possíveis riscos inerentes à execução do 

projeto, sendo, portanto essencial para a adequação de um método de Gerência de 

Riscos em Projetos de Software (GRPS). 

 O presente trabalho tem como objetivo apresentar o No-Risk. Trata-se de um 

método para GRPS desenvolvido para integração com o processo de desenvolvimento 

de software da empresa CWI Software Ltda. A CWI foi fundada em 1991, em Porto 

Alegre - RS, e hoje atua na área de tecnologia da informação distribuindo seus serviços 

entre duas unidades de negócio e uma unidade técnica, sendo esta última localizada no 

Pólo de Informática de São Leopoldo - RS.  

 Para a definição do No-Risk foram utilizadas como referência propostas de 

métodos apresentados na literatura e uma pesquisa realizada em nível nacional para 

identificação dos principais fatores de risco em projetos de software. A principal 

contribuição deste trabalho está na definição de um método para GRPS associado a um 

processo de desenvolvimento de software, cuja proposta tem como premissa básica a 

análise de riscos baseada em fatores de risco previamente mapeados. 

 A seção 2 apresenta a pesquisa realizada junto a gerentes de projeto de software 

com o objetivo de mapear e classificar riscos em projetos de software. A seção 3 

apresenta o método proposto, desenvolvido com base na pesquisa apresentada na seção 

2 e em trabalhos similares na literatura. Na seção 4 são realizadas considerações finais e 

discutidos trabalhos futuros. 

2. Levantamento de Impacto de Riscos na Percepção de Gerentes de Projeto 

Durante o ano de 2005, realizou-se uma pesquisa junto a gerentes de projetos, na forma 

de um questionário, com o objetivo de identificar e quantificar os principais fatores de 

risco em projetos de software para sistemas de informação. O questionário compreendeu 

perguntas de múltipla escolha na forma de ordenação das respostas de acordo com a sua 

prioridade. No total, foram apresentados 29 fatores de risco definidos com base em 

Sommerville (2003), Wallace e Keil (2004) e entrevistas realizadas com pesquisadores 

da área. 

 Participaram da pesquisa gerentes de projeto vinculados a empresas de Porto 

Alegre da área de Tecnologia da Informação, bem como profissionais da área de todo 

território brasileiro cadastrados em grupos de discussão relacionados ao PMI. A amostra 

de respondentes apresentou caráter não-probabilístico espontânea, pois foi aplicada a 

gerentes de projetos que se prontificaram a responder à pesquisa. Coletou-se ao todo 61 

questionários válidos do total de convidados para o seu preenchimento. O percentual de 

participação dos respondentes por regiões do Brasil é apresentado conforme Tabela 2. 



  

Tabela 2. Distribuição dos Respondentes  por região 

Região Respondentes % 

Centro-Oeste 5 8,20 

DF 11 18,03 

Nordeste 6 9,84 

Norte 0 0,00 

Sudeste 20 32,79 

Sul 19 31,15 

Total 61 100 

 A caracterização da amostra na qual foi aplicada esta pesquisa é apresentada na 

Tabela 3. 

Tabela 3. Caracterização da Amostra 

Item Intervalo Média Desvio Padrão 

Faixa etária 21 a 51 anos 32,33 anos ±6,59 

Experiência professional 1 a 31 anos 10,49 anos ±6,10 

Experiência como gerente de projetos 1 a 15 anos 4,65 anos ±3,29 

Tempo médio de duração dos projetos 1 a 26 meses 8,73 meses ±5,38 

Tamanho médio das equipes de projeto 3 a 20 pessoas 7,67 pessoas ±4,87 

Projetos concluídos em 2004 0 a 50 projetos 4,43 projetos ±3,05 

Projetos em andamento em 2005 0 a 20 projetos 7,13 projetos ±3,04 

 A maioria das empresas nas quais os respondentes atua possuem acima de 100 

funcionários, apresentando um percentual de 78,7% do total de 61 respondentes. 

 As dimensões de projeto foram classificadas de acordo com as respostas 

apresentadas em relação às suas ordens indicadas para cada fator de risco, ou seja, 

foram calculadas as médias das respostas de prioridade alta (valor = 3), média (valor = 

2) e baixa (valor = 1) apresentadas nas dimensões de projeto obtidas em cada fator de 

risco apresentado no questionário, conforme Figura 1. 

 

Figura 1. Classificação de Impacto dos Fatores de Riscos de Projetos de 
Software. 

 A dimensão prazo foi considerada pela maioria dos respondentes como a mais 

crítica em projetos de software, apresentando 42,67 % das respostas como prioridade 

Alta, independente do fator de risco. Já com relação ao custo, percebe-se que não existe 

uma grande preocupação em relação a esta dimensão, visto que 44,26 % dos 

respondentes a definiram como de prioridade Baixa, independente do fator de risco. 

 Nenhum fator de risco apresentado no questionário se enquadrou na 

classificação de prioridade Muito Baixa. Já com relação à prioridade Muito Alta, o fator 

de risco “Doença de pessoas chave da equipe” foi o único enquadrado nesta 

classificação, no que se refere ao impacto no prazo de projeto. Alguns fatores 

importantes referentes à prazo de projetos, identificados como prioridade Alta, foram: 

� Desnível de treinamento do pessoal em relação à função realizada; 

� Dificuldade de recrutamento de pessoal para a montagem da equipe do projeto; 

≥ 1          < 1,4 ≥           < 1,8 ≥     < 2,2 ≥         < 2,6 ≥          ≤ 3 

 

   Muito Baixa     Baixa         Moderada       Alta         Muito Alta 



  

� Contínuas mudanças de requisitos ou adição de mais 

funcionalidades/características do que o necessário; 

� Influências do ambiente externo no projeto (ex.: mudanças na legislação 

afetando os requisitos do software); 

� Falta de poder de negociação do gerente de projetos junto ao cliente; 

� Informações pré-existentes ignoradas; 

� Indisponibilidade de recursos de hardware no momento da execução do projeto; 

� Utilização de nova tecnologia no projeto (hardware e/ou software). 

 Logo, concluiu-se que a dimensão prazo foi considerada para esta amostra da 

população como a mais crítica à GRPS, obtendo uma média final de prioridade de 2,26. 

Para esta dimensão, os fatores que devem ser vistos com maior atenção no método 

proposto são aqueles que apresentaram nível de impacto Alto ou Muito Alto, totalizando 

19 fatores de risco.  

3. Método Proposto 

Conforme apresentado na introdução deste artigo, este trabalho tem como propósito 

definir um GRPS integrado ao processo de gerenciamento de projetos adotado pela 

empresa CWI. Neste sentido, inicialmente foram analisados métodos de GRPS 

disponíveis na literatura, destacando-se:  

� Riskit: assemelha-se à estrutura proposta pelo paradigma do SEI (2004), 

desprezando apenas a etapa de comunicação de riscos [Kontio 1996]; 

� Odyssey: utiliza uma infra-estrutura de desenvolvimento de software orientada 

ao reuso baseada no desenvolvimento de modelos e de componentes 

reutilizáveis, através de um processo de engenharia de domínio [Braga et al 

1999]; 

� A-Risk: possui foco na identificação e quantificação de riscos de prazo de 

projeto, que pode ser aplicado antes e durante o desenvolvimento do mesmo, ou 

seja, em todas as suas fases [Machado 2002]. 

 A partir destes métodos, conclui-se que o método Riskit é o mais abrangente em 

relação aos demais apresentados, adotando-se como referência para a elaboração desta 

proposta, pois, de todas as etapas de GRPS previstas na literatura estudada, apenas a 

etapa de comunicação de riscos, destacada pelo SEI (2004), não é contemplada. 

 Esta seção apresenta a descrição do método No-Risk, onde é proposta uma 

forma de gerenciar riscos de projetos de software para sistemas de informação, focando 

os fatores de risco evidenciados como de prioridade alta ou muito alta na pesquisa 

apresentada na seção 2. Também será apresentada a integração do No-Risk com o 

processo de desenvolvimento de projetos de software da CWI. 

3.1. Etapas do No-Risk 

Na Tabela 4 é apresentada cada uma das etapas do No-Risk, sendo identificados os 

procedimentos herdados do Riskit, e as extensões propostas para o No-Risk, visando 

sua integração com o processo da CWI. Para melhor descrever as etapas do No-Risk, 

são utilizados Diagramas de Atividades da UML apresentados nas Figuras 2 a 7. 



  

 Tabela 4. Etapas e Atividades No-Risk 

Etapas No-Risk Procedimentos Riskit Extensões No-Risk 

Planejamento da Gerência de Riscos: 
envolve a identificação específica do 

escopo do projeto no contexto da 

gerência de riscos, conforme Figura 2. 

Define escopo e 

freqüência da GRPS. 

Todos stakeholders são 

reconhecidos. 

Objetivos indicados no 

projeto são revistos e 

refinados. 

Agrega questões relevantes propostas 

pelo MSF (2004), a fim de documentar o 

plano de execução do processo da 

gerência de riscos. 

Identificação de Riscos: identifica os 

riscos potenciais do projeto de software, 

conforme Figura 3. 

Identifica um grande 

número de possíveis 

ameaças ao projeto. 

Agrega modelo de identificação de riscos 

de [Machado 2002]. 

Análise de Riscos: analisa os fatores 

identificados na etapa anterior 

qualitativamente, priorizando os efeitos 

dos riscos nos objetivos do projeto 

através de uma descrição do seu impacto, 

e quantitativamente, determinando a 

probabilidade e impacto dos riscos e 

estimando suas implicações nos objetivos 

do projeto classificadas a partir de 

atributos numéricos, conforme Figura 4. 

Unifica riscos por 

similaridades. 

Desenvolve Cenários de 

Risco. 

Prioriza cenários de risco 

baseado nas estimativas 

de probabilidade e perda 

de utilidade para cada 

cenário. 

Agrega às três atividades do Riskit a 

utilização de níveis de impacto dos 

fatores de risco em projetos para a 

definição de prioridades. Para a 

determinação dos fatores de risco é 

utilizada como referência a classificação 

obtida para cada fator de risco na pesquisa 

apresentada na Seção 2. 

Define escalas de probabilidades de 

ocorrência conforme [Machado 2002]. 

Conceito de perda de utilidade e tratado 

como nível de exposição ao risco 

[Machado 2002]. 

Planejamento de Controle de Riscos: 
elabora o plano de ação de risco e seu 

relatório de situação associado. Para cada 

fator de risco identificado como 

prioridade alta ou muito alta para a 

dimensão de prazo de projetos na análise 

dos resultados do questionário 

apresentado na seção anterior, adotar 

estratégias/ações a serem tomadas 

[Sommerville 2003] [Jalote 2002], 

conforme Figura 5. 

Riscos mais importantes 

são selecionados para a 

definição de ações. 

Ações são 

implementadas. 

Apresenta regras de redução do nível de 

exposição ao risco dos cenários do MSF 

(2004) com foco no prazo de projetos, 

além de alternativas para a elaboração do 

plano, como: pesquisa, aceitação, 

prevenção, transferência, mitigação e 

contingência. 

Monitoração de Riscos: atualiza o plano 

de riscos em função de novas percepções 

referentes aos riscos no projeto, conforme 

Figura 6. 

Situação dos riscos é 

monitorada em função 

das métricas definidas 

para cada ação. 

Procura observar se algum risco tornou-se 

problema, além de identificar novos 

riscos e ações, e mudanças de exposição 

ao risco atribuídas a um determinado 

cenário de risco [PMBOK 2000]. 

Comunicação de Riscos: mantém os 

stakeholders informados sobre qualquer 

evento ocorrido durante o andamento do 

plano de gerência de riscos, conforme 

Figura 7. 

 

Comunica stakeholders envolvidos no 

projeto sobre andamento do plano de 

gerência de riscos [SEI 2004]. 

Aprendizagem de Riscos: focaliza no 

armazenamento das informações do plano 

de GRPS em uma base de conhecimento, 

com o objetivo de registrar as lições 

aprendidas. 

Realiza a atividade de 

aprendizagem através do 

uso do formalismo 

gráfico de riscos. 

Permite a navegação entre os riscos 

similares, projetando enfrentar os mesmos 

riscos apresentados em projetos anteriores 

[Braga et al 1999]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 

 
Figura 2. Planejamento da Gerência de 

Riscos. 

 

 
 

Figura 3. Identificação de Riscos. 
 

 

Figura 4. Análise de Riscos. Figura 5. Planejamento do Controle de 
Riscos. 



  

 

Figura 6. Monitoração de Riscos. 

 

 

 
 

Figura 7. Comunicação de Riscos. 

3.2. Responsabilidades no No-Risk 

Os papéis envolvidos e suas responsabilidades em cada etapa do No-Risk foram 

definidas baseadas no PMBOK (2000), conforme segue: 

� Gestor de Projetos (GP): profissional cedido pelo cliente; 

� Usuário Líder (UL): representa todos os usuários do sistema; 

� Coordenador de Projetos (CP): responsável pelo gerenciamento do projeto; 

� Analista Líder (AL): possui alocação integral ao projeto (100%) e exerce, além 

das funções de analista de sistemas. 

 A Figura 8 apresenta um Diagrama de Casos de Uso identificando cada uma das 

etapas do No-Risk como sendo um caso de uso, e os atores representando os papéis 

acima identificados. 

 

Figura 8. Responsabilidades no No-Risk. 



  

3.3. O Processo de Desenvolvimento de Software da CWI e o No-Risk 

O processo aplicado pela CWI (Figura 9) contempla todas as fases do desenvolvimento 

de um sistema, do levantamento dos objetivos à implantação, o que possibilita a gestão 

completa do processo.  

 

Figura 9. Etapas de Desenvolvimento na CWI. 

 A Tabela 5 apresenta a relação entre as principais atividades realizadas no 

processo CWI com as etapas propostas pelo método No-Risk. A GRPS se inicia apartir 

do momento em que a Proposta Comercial (Figura 9) do software a ser desenvolvido é 

aprovada. Salienta-se que as etapas do No-Risk não ocorrem em paralelo, ou seja, na 

atividade “Protótipo Detalhado”, por exemplo, as etapas em destaque ocorrem 

sequencialmente. 

Tabela 5. Relação entre as atividades CWI e o método No-Risk. 

 
Metodologia de Desenvolvimento CWI 
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Planejamento da Gerência de 

Risco 
                

Identificação de Riscos                 

Análise de Riscos                 

Planejamento de Controle de 

Riscos 
                

Monitoração de Riscos                 

Comunicação de Riscos                 

Aprendizagem de Riscos                 

4. Considerações Finais e Trabalhos Futuros 

O presente trabalho teve como foco a definição de um método para GRPS para projetos 

de software. O principal diferencial em relação aos métodos utilizados como referência 

(vide Seção 3), está no fato de sua construção ter sido realizada a partir de um estudo 



  

preliminar desenvolvido na forma de uma pesquisa junto a gerentes de projeto. Tal 

estudo teve como objetivo identificar quais são os fatores de risco relevantes em 

projetos desta natureza, associados às dimensões de custo, prazo e qualidade. Os 

resultados da pesquisa permitiram a definição de um modelo probabilístico proposto 

para a realização da análise de riscos no método proposto (etapa Análise de Riscos da 

Tabela 4). O No-Risk foi desenvolvido para integração com o processo de 

desenvolvimento de software da empresa de tecnologia da informação CWI Software. 

 No momento, o No-Risk está sendo aplicado em projetos de software na CWI, 

cujos resultados de seu uso estão sendo registrados para análise ao final dos projetos. 

Também está sendo desenvolvida uma ferramenta de software para apoio ao uso do No-

Risk, onde se pretende registrar as informações associadas à GRPS em um banco de 

conhecimento. O uso destas informações fornecerá assistência ao gerenciamento do 

risco por toda a organização, permitindo sua disseminação e compartilhamento por 

todos os participantes de projetos de software da empresa.  
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Abstract. This work presents two contributions. The first contribution is a set
of requirements for testing automation methods, in the context of information
systems. This set can be used as a guide for the development of new methods and
tools. The second contribution is the evaluation of three test automation methods
using the proposed requirements. This evaluation allows the identification of
improvements in the analyzed methods.

Resumo. Este trabalho apresenta duas contribuições. A primeira contribuição
é uma proposta de requisitos, no contexto de sistemas de informação, para
métodos de automação de testes. Esses requisitos podem ser utilizados como
guia para o desenvolvimento de novos métodos e ferramentas. A segunda
contribuição é a avaliação de três métodos de automação de testes utilizando
os requisitos propostos, permitindo a identificação de melhorias nos métodos
analisados.

1. Introdução
Os Sistemas de Informação (SIs) possuem um papel cada vez mais importante no dia-a-dia
das pessoas. Tais sistemas são usualmente compostos por muitos elementos que operam
juntos para recuperar, processar, armazenar e distribuir informação. Esta informação é
utilizada para auxiliar a análise, controle e tomada de decisão em uma organização.

Considerando a atual relevância dos SIs, podemos notar que uma falha durante
sua operação pode causar grandes danos. Uma das razões para isso é o elevado custo para
testar softwares. Esse custo continua alto, sendo proibitivo em algumas organizações
desenvolvedoras. Segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia [1], somente 57% das
empresas pesquisadas no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade de Software
- PBQP usam testes de aceitação como método de detecção/remoção (sic) de defeitos.
Essa pesquisa também mostra que apenas 52% das empresas pesquisadas utilizam testes
do sistema integrado. Nossa interpretação desses dados é que o alto custo do teste de
software impede que as organizações o utilize de forma sistemática.

A baixa presença das atividades de teste no desenvolvimento de sistemas, con-
forme dados do PBQP, e os altos custos associados a falhas em sistemas [2] motivaram
nossa investigação sobre como melhorar a eficiência das atividades de teste, em particular
com relação às atividades diretamente relacionadas ao desenvolvimento de SIs.

Os SIs podem ser classificados em quatro categorias segundo o tipo de utilização:
operacional, conhecimento, gerencial e estratégico. Cada uma destas categorias está as-
sociada a um nı́vel da organização e possui um perfil de usuários bem definido [3]. Os



sistemas do nı́vel operacional, amplamente conhecidos por causa dos Sistemas de Proces-
samento de Transações - SPTs, dão suporte às transações existentes em uma organização.
Esses sistemas suportam as operações do dia-a-dia de uma organização, mantendo os
dados resultantes dessas operações. Eles servem de base para a construção dos outros
tipos de SIs. Neste trabalho focalizamos os SPTs, uma vez que eles são peças chaves
na construção de qualquer tipo de SI. Assim, quando utilizamos o termo SI estamos nos
referindo a SIs no nı́vel operacional.

Neste trabalho apresentamos duas contribuições. A primeira contribuição é uma
proposta de requisitos para automação dos testes de SIs. Esses requisitos podem ser
utilizados como guia para o desenvolvimento de novos métodos e ferramentas. A segunda
contribuição é a avaliação de três Métodos de Automação de Testes - MATs, utilizando
os requisitos propostos. Um desses métodos foi escolhido por ter sido desenvolvido pelos
autores e os outros dois por serem bastante discutidos na literatura. Essa avaliação permite
a identificação de possı́veis melhorias nos métodos analisados.

A apresentação deste trabalho segue a seguinte organização: a Seção 2 apresenta
nossa proposta de requisitos para MATs; a Seção 3 apresenta de forma breve alguns MATs
aplicáveis a sistemas de informação, juntamente com uma breve avaliação desses métodos
com relação aos requisitos de automação propostos; a Seção 4 conclui o trabalho, apre-
sentando nossos planos para futuras investigações.

2. Requisitos para Automação do Teste de Sistemas de Informação

Para definição da proposta de requisitos para automação dos testes de SIs analisamos al-
guns métodos de desenvolvimento aplicáveis a tais sistemas. Particularmente, analisamos
os trabalhos de Zachman e Sowa [4] e o PRAXIS [5], uma vez que esses dois trabalhos
estão intimamente ligados ao desenvolvimento de sistemas de informação. Tais métodos
possuem um núcleo de atividades compatı́veis com relação ao desenvolvimento de um SI.
A partir da descoberta dessas atividades, aliada à nossa experiência na área e a literatura
disponı́vel, foi possı́vel notar que certos elementos são essenciais para qualquer iniciativa
relacionada à automação de testes de SIs. Cada um desses elementos identificados se
tornou um dos requisitos propostos neste trabalho.

Os requisitos propostos neste trabalho estão associados ao teste de sistema, cuja
finalidade é exercitar um sistema por completo, incluindo a verificação de requisitos fun-
cionais e não-funcionais [6]. A automação dos testes de requisitos não-funcionais é uma
tarefa complexa. Por esse motivo decidimos não perseguir um espectro completo da
automação desses testes.

2.1. Uso da Arquitetura do Sistema

Um MAT deve especificar a geração de testes que levem em consideração a arquite-
tura do sistema.

Os requisitos de um sistema de informação subsidiam a definição da sua arquite-
tura. No desenvolvimento, os sistemas são particionados em subsistemas que podem ser
mais facilmente gerenciados e detalhados. A definição da arquitetura do sistema é feita
estabelecendo-se interfaces e conexões entre os subsistemas.

A arquitetura de um sistema é um aspecto chave do desenvolvimento [7], tor-
nando importante sua verificação. Diferentes projetos podem ter diferentes arquiteturas
e, em função disto, são necessárias diferentes formas de verificação dessas arquiteturas.
A verificação do sistema através da execução dos testes garante não só a qualidade do



sistema, mas também da sua arquitetura. Em particular, a arquitetura do sistema pode ser
usada para a geração de testes de desempenho e estresse.

2.2. Uso da Descrição dos Dados Persistentes

Um MAT deve especificar a geração de testes que utilizem as descrições dos dados
persistentes do SI.

Os SIs tipicamente utilizam dados persistentes. A maioria dos métodos de de-
senvolvimento de SIs prescreve a identificação e determinação dos relacionamentos entre
esses dados, incluindo também a determinação dos domı́nios de entrada válidos. Essa
informação é valiosa para a especificação de testes. A geração de testes deve fazer uso de
todos os aspectos da descrição dos dados persistentes buscando garantir a corretude dos
dados mantidos pelo sistema.

2.3. Uso da Descrição das Interfaces para Entrada de Dados

Um MAT deve especificar a geração de testes que levem em consideração a
especificação das entradas de dados do sistema.

Os SPTs geralmente estão associados a um grande volume de entrada de dados.
A entrada de dados pode ser feita de forma automática ou manual, através do uso de
interfaces de usuário ou interfaces de software. Na maioria dos casos, os dados de entrada
possuem relação com os dados persistentes, sendo de alguma forma manipulados antes
de serem armazenados.

As entradas manuais são geralmente realizadas utilizando-se as interfaces de
usuário. Essas interfaces podem conter diferentes formas de exibição, alteradas por vários
mecanismos diferentes, como por exemplo, por causa do nı́vel de acesso de um usuário
ou por causa dos comandos já executados em tal interface. Um MAT deve especificar
a geração de testes que verifiquem as diferentes formas de exibição de uma interface de
usuário, verificando se todas as funções existentes estão disponı́veis e funcionando ade-
quadamente.

Além disso, o acesso a uma determinada interface de usuário pode exigir a
navegação no sistema. Tal navegação pode exigir a geração de diversas entradas que
forcem a exibição de novas interfaces de usuário. Um MAT deve especificar a geração
de testes que exercite as possı́veis transferências de controle entre interfaces de usuário,
garantindo assim que todas as funções disponı́veis no sistema possam ser executadas.

2.4. Uso de Critérios e Técnicas na Geração de Testes

Um MAT deve especificar o uso de um ou mais critérios de teste.

Os métodos para automação de teste devem utilizar as mais variadas informações
relativas ao funcionamento do Sistema Sob Teste - SST. Independente das informações
utilizadas, um ou mais critérios de teste devem ser seguidos. Um critério define quais
propriedades de um programa devem ser exercitadas para constituir um teste completo
[8]. Diferentes critérios podem ser utilizados, sejam critérios estruturais, baseados no
código do sistema desenvolvido, sejam critérios funcionais, baseados na especificação
do SST. As técnicas de teste também podem ser usadas para garantir melhores nı́veis de
cobertura, tais como o particionamento em classes de equivalência e análise de valor-
limite [6]. Métodos de automação devem definir de forma explicita os critérios e técnicas
utilizados na geração dos testes para tentar garantir resultados consistentes.

2.5. Execução Automática dos Testes

Um MAT deve especificar os requisitos que permitem a execução automática de teste.



A execução automática de teste é um dos passos fundamentais na automação. Esse
requisito é um dos mais atendido pelas ferramentas de teste comerciais. A execução de
um teste geralmente é composta por diversos passos, como por exemplo:

• povoamento do mecanismo de armazenamento, com dados necessários ao teste;
• carga e instanciação dos elementos para entrada de dados;
• atribuição dos dados especificados nos testes nos respectivos elementos das inter-

faces de usuário;
• execução das ações associadas ao teste.

Um MAT deve especificar tudo o que for necessário para a execução automática
dos testes. São exemplos disso a determinação de convenções que devem ser seguidas du-
rante a implementação do sistema, desenvolvimento utilizando certos mecanismos (pat-
terns) e uso de tecnologias especı́ficas.

2.6. Geração de Oráculos para Análise dos Resultados dos Testes

Um MAT deve especificar os requisitos que permitem a existência de um oráculo
para verificação dos resultados do teste.

O teste de software é geralmente composto por cinco atividades: planejamento,
desenho, implementação, execução e análise dos resultados [5]. No mercado existem
muitas ferramentas com suporte para implementação e execução de testes, e praticamente
não existem ferramentas comerciais com suporte para o análise dos resultados. Um MAT
deve ser capaz de interpretar os resultados de um teste, gerando um veredicto associado
ao testes executado. Esse requisito é o mais difı́cil e caro de ser implementado por um
MAT com um custo computacional viável [9].

2.7. Geração de Artefatos de Testes

Um MAT deve especificar a geração automática dos principais artefatos associados
às atividades de teste.

Independentemente do processo de software utilizado durante o desenvolvimento,
existem artefatos diretamente relacionados à atividade de teste [10]. Dentre esses artefatos
destacamos:

• Plano de Teste. Documento que detalha o escopo, abordagem, recursos e agenda
das atividades de teste. Além disso, identifica os ı́tens de teste, construções a
serem testadas, tarefas a serem realizadas, pessoal para realização e riscos associ-
ados.

• Especificação de Casos de Teste. Documento especificando entradas, resultados
esperados e um conjunto de condições de execução para um item de teste.

• Especificação dos Procedimentos de Teste. Documento contendo os passos para
execução de um conjunto de casos de teste.

• Relatório de Incidentes. Documento relatando qualquer evento ocorrido durante o
processo de teste que requer investigação.

Um MAT deve especificar a geração dos artefatos relacionados à atividade de
teste, para facilitar a análise e interpretação dos testes gerados. Esses artefatos facilitam
a análise da equipe de testes sobre a necessidade de criação de testes adicionais. Tais
artefatos deveriam ser automaticamente extraı́dos dos diversos modelos que compõe o
SST e os testes gerados para o SST.



3. Métodos para Automação de Testes de Sistemas de Informação

Existem diversos trabalhos relacionados à automação de testes. Nesta seção descreve-
mos três métodos para automação de testes, comparando-os sob a ótica dos requisitos
propostos neste trabalho. Esses trabalhos foram selecionados por serem métodos para
automação por completo, e não apenas uma visão particular sobre uma oportunidade para
automação especı́fica. Um desses métodos foi escolhido por ter sido desenvolvido pelos
autores deste trabalho, e os outros dois por serem bastante discutidos na literatura.

3.1. TOTEM

Briand e Labiche desenvolveram um método para o teste funcional de sistemas denomi-
nado TOTEM (Testing Object-orienTed systEms with the unified Modeling language)
[11]. O TOTEM foi o primeiro método de automação de teste baseado no uso das
especificações do SST, sendo um dos trabalhos mais citados da área. Esse método deriva
requisitos de teste a partir de artefatos criados durante a fase de análise de um processo
de software baseado no Processo Unificado - PU [12]. A descrição do método não re-
lata a existência de uma ferramenta de suporte, nem uma avaliação dos possı́veis ganhos
associados ao uso de tal técnica.

3.2. MODEST

O MODEST [13] é um método para automação dos testes de sistemas baseado nas
especificações do SST. O MODEST prescreve o uso de modelos descrevendo sistema
para a geração e execução automática de testes, podendo reduzir o esforço exigido du-
rante a construção de software. O método possui uma ferramenta de suporte, chamada
MODESToo, que foi utilizada em um estudo experimental que mostrou benefı́cios em
termos de esforço e de qualidade no uso do método no desenvolvimento de parte de um
sistema de informação.

3.3. AGEDIS

O AGEDIS [14] é um método completo para automação de testes apoiado por ferramen-
tas de suporte e apropriado para sistemas distribuı́dos. O método proposto pelo AGEDIS
é baseado em um processo interativo composto por diversos passos. Durante estes pas-
sos os dados para executar os testes são criados, incluindo a construção de um modelo
de funcionamento do sistema e uma descrição das caracterı́sticas do teste a ser reali-
zado, indicando a cobertura desejada, interfaces entre o modelo e o software e pontos de
observação. Diversas ferramentas foram desenvolvidas e alguns estudos de casos foram
realizados mostrando a aplicabilidade do método em casos reais.

3.4. Análise dos Métodos

Nesta seção analisamos os métodos apresentados sob a ótica de cada um dos requisi-
tos para automação de testes descritos na seção anterior. Utilizamos as descrições dos
métodos, publicadas em artigos e relatórios técnicos, para realizar tal análise.

3.4.1. Uso da Arquitetura do Sistema

• O TOTEM não explicita como deve ser a arquitetura dos sistemas aos quais ele
pode ser aplicado. Isso nos leva a crer que ele possa ser genérico com relação
à arquitetura de software do SST, no entanto, não existem atividades no método
relacionadas à verificação da arquitetura.



• O MODEST prevê uma atividade relacionada ao uso da arquitetura do SST para a
geração de testes, mas atualmente se restringe a uma arquitetura pré-estabelecida.
Com base nessa arquitetura alguns testes especı́ficos são criados, como por exem-
plo, teste de desempenho e estresse.

• O AGEDIS prevê a especificação de diretivas para execução dos testes (Test
Execution Directives) que contém informação sobre a arquitetura usada para
execução dos testes. Isso inclui a informação sobre a configuração dos recur-
sos para execução em sistemas distribuı́dos. Embora não seja diretamente o
uso da descrição da arquitetura do sistema, esse mecanismo permite configurar
parâmetros a serem verificados durante a realização dos testes para um conjunto
limitado de arquiteturas.

3.4.2. Uso da Descrição dos Dados Persistentes

• O TOTEM prescreve o uso das descrições dos dados persistentes para a geração
de testes. Essas descrições são apresentadas em diagramas de classe que mostram
os atributos das entidades envolvidas, juntamente com a definição dos relaciona-
mentos entre as entidades e as classes que as utilizam.

• O MODEST prescreve o uso das descrições dos dados persistentes para a geração
de testes de forma semelhante ao TOTEM, no entanto, o método prescreve a
descrição não só das classes persistentes e seus relacionamentos, mas também
prescreve o detalhamento de diversas outras informações, tais como tamanho
máximo e mı́nimo dos dados suportados, tipo de valores permitidos e obrigato-
riedade dos dados.

• O AGEDIS prescreve a criação de um modelo comportamental para descrever o
SST. Esse modelo é implementado como um perfil UML [15], descrevendo o sis-
tema através de diagramas de classes. O comportamento de cada classe é descrito
em diagramas de estado integrados com uma linguagem de ações. As classes per-
sistentes devem ser descritas nesse modelo, que é usado para a geração de testes.

3.4.3. Uso da Descrição das Interfaces para Entrada de Dados

• O TOTEM prescreve as descrições das pós-condições dos métodos das classes
integrantes do sistema. Essas pós-condições são utilizadas durante a geração de
testes. Isso inclui as pós-condições dos métodos das classes representando as
interfaces de usuário. No entanto, ações dos usuários não são simuladas, não
existe a prescrição da verificação das diferentes formas de exibição das interfaces
de usuário nem a verificação das possı́veis transferências de controle entre tais
interfaces.

• O MODEST possui três atividades relacionadas a descrição das interfaces para
entrada de dados. Em uma atividade denominada ”Detalhamento das Classes de
Fronteira” é prescrita a descrição das interfaces de usuário, detalhando os campos
e comandos visı́veis aos usuários finais. Na atividade denominada ”Descrição da
Navegação” é prescrita a especificação das transferências de controle entre as in-
terfaces de usuário. Na atividade ”Descrição do Comportamento das Classes de
Fronteira” é prescrita a apresentação das diferentes formas de exibição das inter-
faces de usuário. Todas essas informações são utilizadas na geração dos testes, na
tentativa de simular o uso do sistema por parte dos seus usuários.

• O AGEDIS prescreve a descrição das interfaces de usuários em um modelo com-
portamental do sistema. Além disso, nas diretivas para execução dos testes devem



ser prescritos os aspectos necessários para que os testes possam ser executados.
Embora não tenham sido encontrados maiores detalhes sobre o funcionamento
desse mecanismo, acreditamos que ele seja usado na geração de testes.

3.4.4. Uso de Critérios e Técnicas na Geração de Testes

• O TOTEM não explicita os critérios utilizados para geração automática dos tes-
tes. As mensagens contidas nos diagramas de seqüencia do sistema são utilizadas
nessa geração, mas não são detalhadas as regras usadas durante tal tarefa.

• O MODEST usa diversos critérios para a geração de testes. Testes gerados com
base nos diagramas de classes usam, basicamente, os critérios definidos por An-
drews et al. [16]. O uso dos diagramas de estado que descrevem as interfaces
de usuários é guiado pelo critério Full Predicate Coverage, definido por Offutt et
al. [17]. Os testes criados a partir dos diagramas de interação seguem os critérios
também definidos por Andrews et al. Existem ainda três outros critérios definidos
no próprio método: critério de desempenho, estresse e navegação. Além disso,
são utilizadas as técnicas de teste de particionamento de equivalência e análise de
valor-limite.

• No AGEDIS as diretivas para geração de testes indicam os critérios a serem utili-
zados. Os critérios são aplicados aos diagramas de estado, diagramas de seqüencia
e na forma de parâmetros passados ao gerador de testes. Existem cinco diretivas de
geração de testes associadas a critérios: aleatória, cobertura de estados, cobertura
de transições, cobertura de interface e cobertura de interface com parâmetros.

3.4.5. Execução Automática dos Testes

• Apesar do TOTEM mencionar aspectos relacionados à execução automática dos
testes, não foi construı́da uma ferramenta que valide os aspectos mencionados,
mostrando a possibilidade da execução automática de testes.

• O MODEST explicita os requisitos que permitem à MODESToo conter um com-
ponente responsável pela execução automática de testes denominado Executor.

• O AGEDIS explicita os requisitos que permitem à execução automática dos tes-
tes. Ele possui uma máquina de execução que usa a suite de testes abstratos e as
diretivas de execução dos testes durante essa tarefa.

3.4.6. Geração de Oráculos para Análise dos Resultados dos Testes

• Apesar do TOTEM mencionar aspectos relacionados à geração automática de um
oráculo, não foi construı́da uma ferramenta que valide os aspectos mencionados
mostrando a viabilidade do uso dessa informação na prática.

• Os requisitos que permitem a implementação de um oráculo estão presentes no
MODEST, no entanto, esses requisitos não se encontram consolidados, tornando
difı́cil sua compilação. A viabilidade do uso dos requisitos está demonstrada com
a MODESToo.

• Os requisitos que permitem a implementação de um oráculo estão presentes no
AGEDIS. A máquina de execução do AGEDIS contém um oráculo gerado a partir
da composição do modelo comportamental do sistema. A cada teste realizado o
estado do sistema é analisado para verificar se o modelo confere com os resultados
obtidos através da execução dos testes.



Método Arquitetura Entidades Entrada Critério Execução Oráculo Artefatos
TOTEM ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↘ ↓

MODEST ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

AGEDIS ↗ ↑ ↗ ↗ ↑ ↑ ↘

Tabela 1: Comparativo dos métodos de automação de testes para SIs.

3.4.7. Geração de Artefatos de Teste

• O TOTEM não especifica a geração automática de artefatos de teste.
• O MODEST especifica a geração de um plano de teste parcial. O resultado da

execução de um teste também gera um relatório de execução semelhante ao pres-
crito pelo IEEE [10].

• O AGEDIS não especifica a geração de artefatos de teste seguindo as
especificações IEEE. No entanto, a máquina de execução do AGEDIS armazena
os resultados de uma execução para posterior análise utilizando um componente
denominado ”Visualizador”que permite a análise dos testes executados e dos re-
sultados obtidos na execução, semelhante ao que é prescrito pelo IEEE no docu-
mento denominado Relatório de Incidentes. Não existe menção a outros elemen-
tos que gerem os artefatos com as informações mais importantes sobre os testes,
conforme descrito na Subseção 2.7.

3.5. Análise Comparativa dos Métodos

A Tabela 1 apresenta um resumo da análise do atendimento dos requisitos para automação
dos testes de sistemas de informação por parte dos métodos analisados. Utilizamos a
seguinte convenção na tabela: requisitos não atendidos são representados com uma seta
para baixo (↓); requisitos mencionados no método, porém de forma muito superficial
e de difı́cil implementação são representados com uma seta inclinada para baixo (↘);
requisitos parcialmente atendidos pelo método são representados com uma seta inclinada
para cima (↗); requisitos totalmente atendidos pelo método são representados com uma
seta para cima (↑).

O método TOTEM atende a poucos dos requisitos propostos neste trabalho. Mui-
tas situação relativas à automação dos testes de sistemas de informação somente são iden-
tificadas durante a implementação de uma ferramenta, inexistente no trabalho. A geração
de oráculos, por exemplo, é mencionada no TOTEM, porém, isso é feito de forma pouco
aprofundada e de difı́cil implementação.

O MODEST atende a todos os requisitos para automação de testes, no entanto o
método é restrito em termos de arquitetura. Indicamos isso na Tabela 1 através do uso de
uma seta inclinada para cima, indicando que o requisito é atendido parcialmente.

O AGEDIS atende à maioria dos requisitos propostos. O uso da arquitetura está
limitado à configuração de alguns parâmetros para a execução de testes envolvendo siste-
mas distribuı́dos. O método não simula fielmente a entrada de dados no SST. No AGE-
DIS não existem critérios associados, por exemplo, à cobertura de relacionamentos entre
classes e navegação no sistema. O método não prescreve a geração de certos artefatos
relacionados aos testes executados que poderiam auxiliar bastante uma equipe de teste.

4. Conclusão
Neste trabalho apresentamos uma proposta de requisitos para Métodos de Automação de
Teste - MATs relacionados a sistemas de informação. Acreditamos que o atendimento a
esses requisitos seja de fundamental importância, visto que eles foram obtidos através da
análise de alguns métodos de desenvolvimento de SIs, aliados à experiência dos autores



na área. Essa proposta de requisitos pode ser utilizada como guia para desenvolvimento e
melhoria de métodos e ferramentas de testes.

Analisamos três métodos de automação de testes aplicáveis a sistemas de
informação para verificar o nı́vel de atendimento aos requisitos propostos. Foi possı́vel
notar que os métodos que possuem ferramentas de suporte, e que conseqüentemente po-
dem ser avaliados através de estudos de casos, atendem de forma mais efetiva a tais re-
quisitos, conforme dados apresentados na Subseção 3.5, resumidos na Tabela 1. O uso
de tais requisitos para avaliação de MATs pode indicar o nı́vel de benefı́cio associado à
adoção de um método por parte de uma organização.

A identificação de requisitos relacionados à automação de testes não é uma tarefa
simples. Por esse motivo nos ativemos aos SPTs neste trabalho. Estamos atualmente
fazendo uma revisão dos requisitos propostos, utilizando como insumo o conhecimento
da comunidade de desenvolvedores de software e a literatura disponı́vel. Paralelamente,
estamos avaliando outros métodos de automação de testes utilizando os requisitos propos-
tos e também estamos trabalhando na generalização desses requisitos para sistemas mais
complexos que os SPTs.
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[1] Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Programa Brasileiro da Qualidade e Produ-
tividade de Software, 3

a Edição, setembro de 2004.

[2] NIST, Planning Report 02-3, The Economic Impacts of Inadequate Infrastructure for Soft-
ware Testing, 2002, http://www.nist.gov/director/prog-ofc/report02-3.pdf, último
acesso em novembro de 2004.

[3] Cook, M., Building Enterprise Information Architecture: Reengineering Information Sys-
tems, Prentice Hall, 1

a edição, 1996.

[4] Zachman, J., e Sowa, J., Extending and Formalizing the Framework for Information Sys-
tems Architecture, IBM Systems Journal, volume 31, número 3, 1992, páginas 590-
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2, páginas 95-127, junho de 2003.

[17] Offutt, J., e Abdurazik, A., Generating Tests from UML Specifications, Proceedings of
the 2nd Unified Modeling Language Conference (UML’99), páginas 416-429, Fort
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Abstract. In this paper, we present a flexible risk management tool - RiskFree. 

It is designed to help project managers and their teams to manage, monitor, 

and control risks in software development projects by easily adapting to the 

organizational needs. Furthermore, it conforms to the risk management 

process practices of the CMMI model level three.  

Keywords: Project Management, Risk Management, PMI, CMMI 

Resumo. Neste artigo é apresentada a ferramenta RiskFree. A ferramenta tem 

como objetivo auxiliar gerentes de projetos e suas equipes a gerenciar riscos 

em projetos de desenvolvimento de software. Uma das principais 

características da ferramenta é o fato de poder ser adaptada para contemplar 

a realidade da organização em que for inserida. Além disso, ela foi 

desenvolvida de acordo com as práticas e objetivos da área de processo de 

gerência de riscos do nível três do modelo CMMI. 

Palavras-chave: Gerência de Projeto, Gerência de Riscos, PMI, CMMI 

1. Introdução 
A área de gerência de projetos vem recebendo uma atenção cada vez maior por parte das 

organizações, merecendo assim posição de destaque dentro das mesmas (Prikladnicki et. 

al., 2005). A prova disso é o crescente número de organizações que aderem à gestão 

orientada a projetos, ou seja, focada em projetos. Os projetos, por sua vez, a cada dia 

tornam-se maiores e mais complexos (Demarco & Lister, 2003). 

 A idéia de que a gerência de riscos é importante e deve ser integrada à gerência 

de projetos é consenso entre os gerentes de projetos (Del Caño & De La Cruz, 2002). 

Por parte dos executivos, o interesse no assunto nunca foi tão grande, e nunca esteve tão 

evidente. Porém, são grandes também as dificuldades para compreensão e a implantação 

efetiva da gerência de riscos. A falta de ferramentas específicas para o gerenciamento de 

riscos ou mesmo a dificuldade de acesso a estas ferramentas, devido ao seu custo 

elevado, podem ter agravado esse problema. Existem atualmente no mercado algumas 

ferramentas voltadas especificamente para a gerência de riscos. No entanto, estas 

ferramentas são em sua maioria comerciais e, muitas vezes, tem um custo tão elevado 

que inviabiliza a sua adoção por organizações de pequeno e médio porte. 

 Este artigo apresenta a RiskFree, uma ferramenta com o objetivo de auxiliar 

equipes de projetos nas tarefas relacionadas à gerência de riscos em projetos de 

desenvolvimento de software. Além do desenvolvimento da ferramenta, o foco deste 

trabalho, gerência de riscos, permitiu que o objeto em estudo fosse visto e desenvolvido 

com maior profundidade.  A ferramenta RiskFree supre, pelo menos em parte, a carência 



  

de ferramentas específicas na área de gerência de riscos em projetos de software e as 

necessidades não atendidas pelas ferramentas existentes atualmente. Dentre as 

necessidades atendidas pode-se citar: uma ferramenta gratuita, em língua portuguesa, 

adaptável, e atendendo a área de processo de gerência de riscos do modelo CMMI. 

 O artigo está organizado em 6 seções. A seção 2 apresenta o referencial teórico 

da gerência de risco. Na seção 3 apresenta-se uma análise comparativa de ferramentas 

de gerência de risco existentes no mercado. Na seção 4 apresenta-se a descrição da 

ferramenta RiskFree. Na seção 5 apresentam-se as considerações finais. As referências 

bibliográficas são apresentadas na seção 6. 

2. Gerência de riscos em projetos de software 
Risco como ciência nasceu no século XVII, no Renascimento (Bernstein, 1997). Na área 

de software, o risco foi representado de forma sistemática por Barry Boehm, nos anos 

80, através do modelo em espiral, que tem como princípio ser iterativo e dirigido à 

análise do risco em cada iteração (Boehm, 1991). A palavra “risco” deriva do italiano 

antigo “risicare”, que significa “ousar” (Bernstein, 1997). Risco é uma opção e não um 

destino. Por isso, requer mais do que processos competentes e uma habilidade de pensar 

intuitivamente; requer disciplina. A esta disciplina dá-se o nome de gerência de risco.  

 Atualmente, a gerência de risco na Engenharia de Software é uma evolução do 

conceito de risco, que passou de uma análise dentro do modelo de desenvolvimento, 

para uma gerência, que deve permear todo o ciclo de vida do software. Devido a sua 

característica de produzir algo único, os projetos tornam-se ambientes de incertezas 

(PMI, 2000). Estas incertezas, inerente aos projetos, é o que faz com que os riscos 

estejam presentes ao longo do ciclo de vida. E o gerenciamento de risco é um processo 

pró-ativo, invocado para tentar eliminar problemas potenciais e as incertezas antes que 

eles ocorram, aumentando a probabilidade de sucesso do projeto (Boehm, 1991). 

 Segundo (Demarco & Lister, 2003), organizações que preferem fugir dos riscos, 

mantendo o foco apenas naquilo em que são especialistas, estão perdendo espaço no 

mercado. Isto é verdade no sentido de que estas organizações estão deixando de 

aproveitar novas oportunidades.  Segundo (Kruchten, 2003), em um ciclo de vida 

iterativo, muitas decisões são conduzidas pela análise dos riscos do projeto. Para tomar 

decisões efetivas é preciso ter uma compreensão clara dos riscos e de estratégias para 

reduzir o impacto caso os mesmos venham a ocorrer. Por sua vez, (Schwalbe, 2002) diz 

que, apesar de muitas vezes ser um fator decisivo para que o projeto seja bem sucedido, 

a gerência de riscos é ainda um aspecto ignorado dentro da gerência de projetos. 

Segundo a autora, a aplicação de práticas de gerência de riscos traz vantagens tais como: 

• Auxílio na seleção de projetos; 

• Ajuda a determinar o escopo de projetos; 

• Ajuda a desenvolver cronogramas e estimativas de custos realistas; 

• Ajuda os interessados do projeto a entenderem a natureza do projeto; 

• Torna a equipe do projeto participante da definição de pontos fortes e fracos; 

• Ajuda a integrar as demais áreas de conhecimento da gerência de projetos; 

Assim como (Demarco & Lister, 2003), Schwalbe também ressalta que 

organizações não devem fugir dos riscos, pois podem estar deixando de aproveitar 

grandes oportunidades. Dado que todos os projetos envolvem riscos e oportunidades, a 

questão é saber decidir quais projetos são vantajosos para a organização e como os 

riscos inerentes ao projeto serão gerenciados ao longo do seu ciclo de vida. 



  

3. Estudo de Ferramentas de Gerência de Riscoii 
De forma a identificar as características de algumas ferramentas de gerência de riscos 

existentes no mercado, foram estudadas três ferramentas. Todas elas abordam a gerência 

de riscos como um todo. Infelizmente, não foram encontradas ferramentas de gerência 

de risco em língua portuguesa, disponíveis na Internet. O objetivo do estudo foi 

sustentar de forma mais consistente a necessidade do desenvolvimento da ferramenta 

proposta. A análise foi feita com base nos seguintes critérios: processo de gerência de 

risco (fases do processo de gerência de risco contempladas); usabilidade (facilidade de 

uso); preço (valor de uma licença, caso não seja gratuita); plataforma (quais plataformas 

são suportadas e existência dependências de outras aplicações); documentação 

(disponibilidade, relevância e abrangência da documentação); integração (capacidade de 

integrar-se com outras áreas ou ferramentas de gerência de projeto); relatórios: 

(disponibilidade de visualização e impressão de relatórios); idiomas suportados: 

(idiomas disponíveis e a capacidade de suportar novos idiomas). 

 Todas as informações foram obtidas através dos sites dos desenvolvedores das 

ferramentas. A veracidade das informações não foi em nenhum momento questionada. 

Em alguns casos a omissão ou escassez de informações sobre algum recurso ou 

característica específica foi subentendida como não disponível. A tabela 1 apresenta 

uma comparação entre as ferramentas analisadas. Nesta tabela foram resumidas e 

reunidas as características avaliadas na análise individual de cada ferramenta. 

Tabela 1 – Tabela comparativa entre as ferramentas analisadas 

Características Risk Radar RiskTrack @Risk 

Processo de gerência de 
riscos 

CMM nível 3 , IEEE 
Standard 1540, e 

outros 

Própro – ARM 
(Assessment Report 

Manage) 

Não foram 
encontradas 
informações 

Usabilidade Boa, explora bem 
recursos visuais 

Razoável, não é muito 
intuitiva 

Razoável, requer 
conhecimento de 

Excel 
Preço (1 usuário) US$ 795,00 US$ 1.495,00 US$ 685,00 

Plataforma 
Microsoft Windows 
(requer Microsoft 

Access) 
Microsoft Windows 

Microsoft Windows 
(requer Microsoft 

Excel) 

Documentação Sim Sim 
Sim, em quatro 

idiomas (ing, fra, esp, 
ale) 

Integração Não Não Não 
Relatórios Sim (+ de 20 modelos) Sim (6 modelos) Sim (com gráficos) 
Idiomas Somente inglês Somente inglês Somente inglês 

 Com base na tabela anterior, percebe-se nas ferramentas analisadas a forte 

dependência da plataforma Microsoft Windows e de aplicativos do pacote Microsoft 

Office. Percebe-se também que nenhuma das ferramentas está disponível em língua 

portuguesa e que nenhuma é capaz de integrar-se com outras ferramentas de gerência de 

projetos ou de gerência de riscos.  

4. A ferramenta RiskFree 
A ferramenta RiskFree foi idealizada e construída com o objetivo de suprir as 

necessidades citadas na seção 1. A ferramenta se baseou nas principais práticas 

sugeridas por (PMI, 2000) e (SEI, 2002), que são duas referências amplamente aceitas 

pelo mercado. Como um dos objetivos era permitir o uso por empresas de pequeno e 

médio, tomou-se o cuidado de fazer uso apenas de tecnologias baseadas em software 

livre (a ferramenta foi desenvolvida em J2EE com banco de dados PostgreSQL, 

distribuídas gratuitamente na Internet). 



  

 No intuito de respeitar as diferenças existentes na realização das atividades de 

gerência de riscos entre organizações diferentes, a ferramenta foi desenvolvida de forma 

a permitir que estas diferenças possam ser implementadas e disponibilizadas na forma 

de componentes. Isto dá à ferramenta uma característica de adaptabilidade, uma vez que 

os usuários não precisam ficar restritos a um número limitado de funcionalidades. 

 Para comprovar o funcionamento da arquitetura proposta, bem como para prover 

um conjunto mínimo de funcionalidades (suficientes para tornar a ferramenta utilizável) 

foram desenvolvidos cinco componentes, cada um para uma etapa diferente do processo 

de gerência de riscos. A seguir são apresentados em detalhes o processo de gerência de 

riscos definido, a característica de adaptabilidade e os componentes desenvolvidos. 

4.1. O processo de gerência de riscos da ferramenta 
O processo de gerência de risco implementado na ferramenta é muito semelhante ao 

conjunto de práticas proposto no PMBOK (PMI, 2000), que foi a base para o 

desenvolvimento. A única diferença é que, na ferramenta, as análises qualitativa e 

quantitativa previstas no PMBOK foram reunidas em apenas uma atividade de análise.  

 Cada uma das etapas que compõem o processo de gerência de riscos definido 

possui objetivos específicos. A seguir são apresentados estes objetivos: 

• Planejamento da gerência de riscos: tem como principal objetivo a elaboração 

do plano de gerência de riscos do projeto. Segundo (PMI, 2000), este plano deve 

definir como e quando as atividades de identificação, análise, planejamento de 

resposta, monitoração e controle dos riscos irão ocorrer ao longo do projeto. 

Alguns outros aspectos como metodologias, papéis e responsabilidades, 

orçamento e formato de relatórios também podem constar no plano; 

• Identificação dos riscos: tem como principal objetivo identificar e classificar 

os riscos que afetam o projeto. Para cada risco, são identificados também seus 

sintomas e sinais de alerta. Este processo caracteriza-se por ser iterativo, à 

medida que o projeto avança novos riscos vão sendo identificados; 

• Análise dos riscos: para cada risco identificado deve ser realizada uma 

atividade de análise que tem como objetivo verificar a probabilidade de 

ocorrência do risco e o seu impacto em relação aos objetivos do projeto. A 

atividade de análise é composta pela análise qualitativa, que tem o objetivo de 

priorizar os riscos de acordo com a sua probabilidade de ocorrência e impacto 

caso o risco venha a ocorrer, e pela análise quantitativa, que tem o objetivo de 

analisar numericamente a probabilidade e eventuais conseqüências de cada risco; 

• Planejamento de resposta aos riscos: tem como principal objetivo determinar 

ações para aproveitar as oportunidade e endereçar os riscos do projeto. Esta 

atividade inclui a atribuição de responsabilidades para cada risco identificado, 

garantindo um melhor controle sobre os riscos do projeto; 

• Monitoração e controle dos riscos: tem como principal objetivo garantir que o 

plano de gerência de riscos seja seguido e que os riscos identificados e 

endereçados estejam sob controle. Esta atividade caracteriza-se por ser contínua 

dentro do ciclo de vida do projeto.  

 O objetivo principal da ferramenta desenvolvida é prover uma ferramenta para 

auxiliar a equipe de projeto nas etapas que compõem o processo de gerência de riscos. 

Para isto, a ferramenta disponibiliza algumas das práticas e técnicas propostas por (PMI, 

2000) como, por exemplo: um facilitador para a elaboração de um plano de gerência de 



  

riscos, estrutura analítica de riscos, matriz de probabilidade e impacto, acompanhamento 

da situação dos riscos entre outras. A Figura 1 apresenta o processo de gerência de 

riscos que foi implementado na ferramenta. 

 

Figura 1 - Processo de gerência de riscos implementado 

 De forma complementar ao processo definido, a ferramenta permite a 

implementação do conceito de aprendizagem. O motivo pelo qual se decidiu por 

contemplar este conceito no processo é que várias das técnicas e ferramentas utilizadas 

nos processos citados anteriormente fazem uso de informações históricas, provenientes 

de projetos passados, para gerar resultados mais apurados.  

4.2. Adaptabilidade 
Para cada uma das etapas que compõem o processo de gerência de riscos definido, 

existem diversas práticas e técnicas que auxiliam a atingir seus respectivos objetivos. 

Segundo (PMI, 2000), alguns exemplos são: 

• Planejamento da gerência de riscos: reuniões de planejamento; 

• Identificação dos riscos: revisão da documentação, coleta de informações, 

listas de verificação, análises das premissas e técnicas de diagramação; 

• Análise dos riscos: probabilidade e impacto dos riscos, matriz de classificação 

da probabilidade/impacto dos riscos, teste das premissas do projeto, precisão dos 

dados, entrevistas, análise sensitiva, análise de árvores de decisão e simulação; 

• Planejamento de resposta aos riscos: prevenção, transferência, mitigação, etc.; 

• Monitoração e controle dos riscos: auditorias de resposta aos riscos, revisões 

periódicas dos riscos do projeto, análise do valor agregado, medição técnica do 

desempenho e planejamento adicional de resposta aos riscos; 

• Coleta de lições aprendidas: reuniões de post mortem. 

 Para permitir que cada organização pudesse utilizar as técnicas que melhor 

atendessem às suas necessidades (o que pode incluir até mesmo técnicas próprias), a 

ferramenta foi construída de forma que fosse possível vincular componentes a cada 

etapa do processo de gerência de riscos definido. Desta forma, a organização que fizer 

uso da ferramenta não fica restrita a um conjunto limitado e pré-definido de técnicas. A 

Figura 2 apresenta a arquitetura de componentes da ferramenta, que é formada por: 



  

• Hibernate: framework de persistência de dados utilizado no projeto; 

• RiskFreeCore: provê funcionalidades comuns a todos os componentes, 

incluindo as de acesso à dados e de autorização; 

• RiskFreeMain: provê funcionalidades de administração e configuração; 

• RiskFreeComponent: implementação das técnicas e ferramentas envolvidas 

no processo de gerência de riscos. 

RiskFreeCore

RiskFreeComponent

RiskFree Database

HibernateFramework de persistência de dados.
http://www.hibernate.org

Núcleo do sistema. 
Concentra 
funcionalidades comuns 
a todos os componentes.

Componentes do sistema.

RiskFree e componentes 
do sistema acessam os 
dados do núcleo através da 
camada RiskFreeCore.

Acesso aos dados 
do componente.

Acesso aos dados 
do núcleo.

RiskFree
Última atualização: 23/12/2004

RiskFreeMain

Camada de apresentação 
e controle do Sistema.

 

Figura 2 – Arquitetura de componentes da ferramenta RiskFree 

 Os componentes desenvolvidos são instalados e vinculados a algum dos pontos 

de adaptação da ferramenta, que atualmente compreendem as etapas do processo de 

gerência de riscos; as informações gerais e sumarizadas sobre o projeto; e os relatórios 

em nível de projeto e organizacional. 

4.3. Os componentes desenvolvidos 
Aproveitou-se a característica de adaptabilidade da ferramenta para desenvolver 

componentes que atendessem aos objetivos do processo de gerência de riscos definido. 

Estes componentes são sugestões de como o processo pode ser executado. Uma 

organização que esteja acostumada a, por exemplo, identificar riscos utilizando a técnica 

Delphi, pode desenvolver um componente que implemente esta técnica, vinculando-o ao 

ponto de adaptação referente à identificação de riscos. Assim as equipes de projetos 

podem executar a atividade em questão da forma que sempre fizeram, mas utilizando a 

ferramenta.  Foram desenvolvidos cinco componentes, descritos a seguir. 

• BasicRiskManagementPlanning: este componente foi desenvolvido para 

auxiliar o gerente de projeto a elaborar um plano de gerência de riscos. O 

componente oferece um modelo de plano utilizado na organização. Cabe então 

ao gerente decidir o que aproveitar e o que mais deverá ser incluído. Se o plano 

sofrer alterações, o componente se encarrega de manter um registro das revisões; 



  

• BasicRiskIdentification:  o componente de identificação de riscos permite ao 

gerente de projetos cadastrar os riscos do seu projeto (Figura 3). Uma vez 

cadastrados, os riscos podem ser monitorados durante todo o ciclo de vida; 

 

Figura 3 – Exemplo de lista de riscos gerada pela ferramenta RiskFree 

• BasicRiskAnalysis: uma vez identificados os riscos do projeto, estes devem 

ser analisados de forma a determinar a probabilidade de ocorrência e impacto 

causado caso o risco venha a ocorrer. Definidas estas duas propriedades, torna-se 

possível priorizar os riscos identificados, com atenção especial aos principais 

riscos que estejam expondo o projeto a uma situação indesejada.  Isto pode ser 

verificado através da matriz de probabilidade e impacto; 

• BasicRiskResponsePlanning:  para cada risco identificado deve-se planejar 

como este será endereçado. Isto inclui definir responsável, estratégia (mitigação, 

aceitação, transferência, etc.), ações previstas, ações de contingência, e outras 

informações que podem fazer parte do plano de resposta ao risco (Figura 4); 

 

Figura 4 – Exemplo de plano de resposta a riscos na ferramenta RiskFree 

• BasicRiskMonitoringAndControl: através do componente de monitoramento e 

controle de riscos o gerente de projeto pode acompanhar a situação dos riscos 

identificados e manter um registro periódico da situação de cada risco do projeto. 

Os componentes ficam disponíveis para os usuários através do menu de 

navegação, dentro do ponto de adaptação à que foram vinculados. 



  

5. Considerações finais 
Acredita-se que as dificuldades de assimilação da gerência de riscos podem ser 

minimizadas através de uma ferramenta que facilite o trabalho dos gerentes de projetos. 

No entanto, muitas vezes as organizações não têm acesso a estas ferramentas devido ao 

seu custo elevado. Estes foram os dois principais fatores que motivaram e justificaram o 

desenvolvimento da ferramenta RiskFree. 

 A ferramenta pode ser utilizada por qualquer organização, já que não tem custo e 

não é dependente de outros softwares proprietários. A organização que decidir adotar a 

ferramenta poderá adaptá-la às suas necessidades, criando novos componentes para as 

etapas que compõem o processo de gerência de riscos e, por fim, a ferramenta tem como 

base as boas práticas de metodologias amplamente aceitas, incluindo as práticas 

exigidas pela área de processo de gerência de riscos do modelo CMMI (SEI, 2002). 

 Existem muitas oportunidades de evolução da RiskFree. O aprimoramento das 

funcionalidades de administração e configuração e o desenvolvimento de mais 

componentes são alguns dos exemplos de evoluções identificadas. Porém, acredita-se 

que o estágio em que a ferramenta se encontra atualmente seja suficiente para atender às 

necessidades de empresas iniciantes no que diz respeito à gerência de riscos. Uma vez 

optando por utilizar a ferramenta RiskFree, as equipes de projeto poderão: elaborar um 

plano de gerência de riscos; identificar riscos que afetam o projeto; analisar estes riscos 

com o intuito de priorizar os esforços; elaborar um plano de como o risco deverá ser 

controlado caso se materialize; e acompanhar as situações dos riscos do projeto. 
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i
 A ferramenta RiskFree e seus manuais de instalação, de usuário e de sistema está disponível e pode ser 

obtida no endereço http://www.inf.pucrs.br/~rafael/RiskFree/. 

ii
 Informações sobre RiskRadar: http://www.iceincusa.com/products_tools.htm; informações sobre 

RiskTrack: http://www.risktrak.com; informações sobre @Risk: http://www.palisade.com/html/risk.asp. 
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Abstract. Developing frameworks in order to create applications is not a 
trivial task. These frameworks generally are produced by experts because they 
have deep knowledge of application domain and a large experience on 
software design. By describing how was to apply and document the J2EE 
Design Patterns in the development of a framework for practices medicine, 
this article aims and objectives not only to highlight practical examples of 
design patterns applications but also to show the benefits of its use. 

Resumo. Desenvolver frameworks para criar aplicações não é uma tarefa 
trivial, pois geralmente são produzidos por projetistas especializados que 
possuem um profundo conhecimento do domínio da aplicação e longa 
experiência de projeto de software. Por isso, este artigo descreve como foi 
aplicado e documentado os Padrões de Projeto J2EE no desenvolvimento de 
um framework para uma clínica médica, além disso, mostra os benefícios 
alcançados com seu uso. 

1. Introdução 
 O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) é um conjunto de documentos 
padronizados, ordenados e concisos, destinados ao registro dos cuidados médicos 
prestados ao paciente em um hospital ou clínica médica (Costa 2001). 

 Através da criação de um PEP pode-se obter uma melhoria dos processos 
administrativos e financeiros, podendo-se ainda realizar uma avaliação de qualidade dos 
serviços prestados. Suas vantagens são: acesso remoto e simultâneo, assistência a 
pesquisas, diversas opções de saída de dados, diversidade nos relatórios e dados 
atualizados com maior freqüência (Ginneken and Moorman 1997). 

 De acordo com pesquisa realizada entre os anos de 2000 e 2001 pelo Núcleo de 
Informática Biomédica da Universidade Estadual de Campinas (NIB/UNICAMP) 
(Costa 2001), verificou-se que muitos sistemas na área médica não utilizam padrões de 
desenvolvimento. Apesar de muitas empresas possuírem equipes aptas e especializadas 
na confecção de software de qualidade, poucas têm uma visão definida do processo de 
desenvolvimento e acabam gerando programas de má qualidade técnica, sem atingir as 
expectativas esperadas dos seus usuários.  
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Por isso, este trabalho descreve como foi aplicada e documentada a etapa de 
Aplicação de Padrões de Projeto, proposta por Silva e Price (1998), apresentando 
exemplos práticos da utilização de Padrões de Projeto J2EE (Bond et al. 2003, Allen 
and Bambara 2002) na construção de regras de negócios estáveis a serem aplicadas para 
refinar e adequar um PEP.  

Este trabalho não descreve na integra o processo de desenvolvimento do 
framework, mas sim elicita as etapas de Aplicação de Projeto J2EE, bem como 
apresenta as dificuldades encontradas e os benefícios alcançados, visto que em Silva e 
Price (1998) essas etapas não são estabelecidas. 

  Este artigo tem a seguinte organização. Na Seção 1, apresenta-se a motivação de 
se aplicar Padrões de Projeto J2EE para refinar e adequar o PEP, objetivando a criação 
de um framework. Na Seção 2, descreve-se o processo de desenvolvimento de 
frameworks. Na Seção 3, apresenta-se uma breve descrição sobre Padrões de Projeto e 
Padrões de Projeto J2EE. As atividades para a aplicação de Padrões de Projeto J2EE na 
construção do framework, a ser utilizado por uma clínica médica, são relatadas na Seção 
4. Os resultados alcançados e as dificuldades encontradas estão descritos na Seção 5. Na 
última Seção, descrevem-se as conclusões finais deste trabalho.  

2. Processo de Desenvolvimento de Frameworks 
 Frameworks são definidos como um projeto reutilizável de uma parte ou de todo 
um sistema, que é representado por um conjunto de classes abstratas e concretas e pelo 
modo que elas interagem (Johnson 1993). 

 Existem várias metodologias relatadas na literatura, tais como a Dirigida por 
Exemplos (Johnson 1993) e a Dirigida por Pontos de Flexibilização (Pree 1995), para o 
desenvolvimento de frameworks orientado a objetos (Fayad et al. 1999). De acordo com 
essas metodologias, pode-se verificar que as três grandes fases do desenvolvimento de 
um framework são Análise de Domínio, Projeto e Instanciação do Framework. 

 Através da Análise de Domínio tenta-se descobrir os requisitos do contexto da 
aplicação alvo e os possíveis requisitos futuros, que são capturados através de 
experiências publicadas, sistemas de software similares, experiência de pessoas e 
padrões (Johnson 1993, Fayad et al. 1999). 

 A fase de Projeto do Framework define suas abstrações (Johnson 1993, Fayad et 
al. 1999). Pontos de flexibilização da estrutura (hot spots) e pontos de congelamento da 
estrutura (frozen spots) são modelados (Pree 1995).   Para Silva (1998), esta fase passa 
por um conjunto de atividades, não seqüenciais, que se repetem até alcançar uma 
estrutura de classes que satisfaça os requisitos de generalidade, flexibilidade e 
extensibilidade. As etapas propostas por Silva e Price (1998) são as seguintes: 
Generalização, Flexibilização, Aplicação de Metapadrões, Aplicação de Padrões de 
Projeto e a Aplicação de Princípios Práticos de Orientação a Objetos. 

 Finalmente, na fase de Instanciação, os pontos de flexibilização do framework 
são implementados, gerando um sistema de software (Johnson 1993, Fayad et al. 1999).  



  

   3. Padrões de Projeto e Padrões J2EE 
 Padrão pode ser definido como o encapsulamento da descrição abstrata e 
estruturada de uma solução satisfatória para um problema que ocorre repetidamente 
dentro de um contexto, dado um conjunto de forças ou restrições que atuam sobre o 
problema (Gamma et al. 1994, Alexander 1977).  Segundo Gamma et al. (1994), um 
Padrão de Projeto refere-se a problemas encontrados na etapa de projeto detalhado de 
software orientado a objetos.   

Cada padrão contém vários elementos descritivos (Gamma et al. 1994, 
Alexander 1977). Em primeiro lugar, é definido o contexto em que ele se enquadra. 
Normalmente a descrição do contexto contém referências para padrões de maior escala, 
aplicados anteriormente, que interferem diretamente no estabelecimento do contexto do 
padrão. Depois há um relato do problema genérico encontrado, normalmente através de 
uma situação concreta para exemplificar o problema, e uma lista de restrições que são 
levadas em consideração para resolução do problema. Após, a solução para o problema 
ser apresentada, são colocadas referências a outros padrões da linguagem que o 
completam e que podem resolver problemas gerados ou não resolvidos pelo padrão em 
questão.  

O termo Padrões de Projeto J2EE é usado como referência a um conjunto de 
padrões que têm sido identificados dentro de soluções com base na plataforma J2EE, 
para tratar de problemas comuns encontrados na criação de sistemas distribuídos 
modernos (Bond et al. 2003, Allen and Bambara 2002). 

4. Aplicando Padrões de Projeto J2EE na Criação do  Framework para uma 
Clínica Médica 
 De acordo com Gamma et al. (1994), os padrões são divididos nas três 
categorias seguintes: Criador (Creational), Estrutural (Structural) e Comportamental 
(Behavioral). Os Padrões de Projeto J2EE acompanham essa divisão. 

 Conforme descrito por Silva e Price (1998), existem várias etapas no processo 
de desenvolvimento de frameworks. Um delas é a etapa de Aplicação de Padrões de 
Projeto, que tem como objetivo incluir as classes de um padrão selecionado na estrutura 
de classes em desenvolvimento. Alternativamente, também é utilizada para fazer com 
que classes já existentes assumam as responsabilidades correspondentes às classes do 
padrão de projeto.  

 Silva e Price (1998) não contemplam quais atividades poderiam ser seguidas por 
um grupo de pessoas na fase de Aplicação dos Padrões. Por esta razão, é que neste 
trabalho, relata-se uma experiência prática utilizada no desenvolvimento da criação do 
framework para uma clínica médica.  

 O ciclo de desenvolvimento baseou-se em Programação Extrema (Fowler 2003), 
onde a preocupação era criar as classes de testes para depois gerar as classes de 
aplicação. Isto permitiu a segregação das atividades e uma maior iteração com o 
usuário.  

 A aplicação dos Padrões de Projeto J2EE, fase de Projeto, foi realizada 
dividindo-se o trabalho nas seguintes etapas: 



  

1. Estudo do Padrão Arquitetural Model-View-Control (MVC) - Para entender o 
funcionamento desse padrão, analisaram-se alguns exemplos práticos do Model 
1 e Model 2 (Geary 2002). O Model 1 consiste de um navegador, acessando 
diretamente as camadas Web de páginas JSP, enquanto o Model 2 permite a 
introdução de um servlet de controle entre o navegador e as páginas JSP. 
Durante a análise verificaram-se os prós e contras da utilização de um modelo e 
não do outro, conforme ilustrado em Rodrigues (2004).  

2. Construção da arquitetura do framework - Nesta etapa aplicou-se o padrão MVC 
na criação arquitetural do framework que foi desenvolvido, elaborando-se uma 
arquitetura flexível dividida em camadas. Isso permitiu a segregação de 
atividades que deveriam ser executadas pela equipe de desenvolvimento.  

A arquitetura do framework, ilustrada na Figura 1, foi adaptada do Model 2 
existente, utilizando-se os conceitos de algumas tecnologias disponíveis, como 
por exemplo EJBs e  Struts, entre outras. Ao aplicar o Model 2,  conseguiu-se 
gerenciar múltiplos visualizadores tornando o modelo fácil de manter, testar e 
gerenciar. Permitiu também o desenvolvimento em paralelo, pois as camadas são 
independentes entre si. 
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Figura 1. Modelo Detalhado do Fluxo MVC na aplicação do framework.  

3. Identificação dos Padrões de Projeto J2EE - Neste item, pesquisaram-se os 
padrões estruturais que poderiam ser aplicados na estrutura de classes 
inicialmente desenvolvida. Foi identificada a possibilidade de aplicar os 
seguintes padrões: Front Controller, View Helpers, Composite View, 
Commands, Dispatcher, Service to Worker, Business Delegate, Value Object, 
Service Locator, Session Façade, Data Access Objects (Alur et al. 2002,  Sun 
2004). 

4. Aplicação dos Padrões de Projeto J2EE na estrutura de classes - Neste item, 
realizaram-se algumas modificações nos padrões para adequá-los ao 
funcionamento na aplicação que estava sendo construída. Na subseção 4.1 
detalha-se esta atividade. 

5. Documentação de Padrões de Projeto J2EE - Para a criação da documentação do 
padrão escolheram-se os seguintes elementos contidos em Sun (2004): Contexto, 
Problema, Força, Solução, Estratégia e Conseqüências.  Com o objetivo de 
facilitar a comunicação da equipe através de exemplos práticos da aplicação do 
padrão na estrutura de classes, criaram-se dois elementos, a saber: Exemplo 
Simples de Estrutura do Padrão na arquitetura Model 2; Diagrama de Seqüência 



  

de Ações. Esses dois elementos estão baseados em informações específicas da 
clínica em que o framework será utilizado. 

4.1. Aplicando Padrões de Projeto Estruturais J2EE na Estrutura de Classes  

 Para iniciar a aplicação dos Padrões de Projeto Estruturais, distribuiu-se cada 
modelo do padrão dentro das respectivas camadas, conforme ilustrado na Figura 1. 

 Os Padrões de Projeto Estruturais utilizados foram divididos em três categorias: 
Camada de Apresentação - Front Controller, View Helpers, Composite View, 
Commands, Dispatcher, Service to Worker, Business Delegate, Value Object e Service 
Locator; Camada de Negócio - Session Facade;  Camada de Persistência ou Integração 
- Data Access Objects. Para cada classe criada utilizou-se um padrão de nome, como 
por exemplo, FuncionarioDAO, que representa a aplicação do padrão Data Access 
Objects para a classe Funcionario. 

 Nas subseções a seguir mostra-se um exemplo prático da aplicação dos Padrões 
de Projeto Estruturais J2EE em cada camada. Todas as aplicações foram 
experimentadas em Rodrigues (2004). 

4.1.1. Service Locator 

 A classe ExameBusinessDelegate mapeia as regras de negócio da classe 
ExameBean. Para conseguir utilizar seus métodos, ExameBusinessDelegate deve fazer 
uma busca na rede, pois se trata de uma classe distribuída, e conceitualmente sua 
localização naquele exato momento não é conhecida. Toda vez que uma instância da 
classe ExameBusinessDelegate, for criada, uma busca automaticamente é feita para 
localizar esse objeto de negócio distribuído, conforme ilustrado na Figura 2.  

br::com::s abedotti::sigeclim::delegate::
ExameBusinessDelegate

ExameBusinessDelegate()
alterar()
alterar()
alterar()
excluir()
excluir()
excluir()
filtrar()
filtrar()
filtrar()
filtrarPorTabelaConvenioExame()
incluir()
incluir()
incluir()
recuperarPorPreparo()
recupararPorTipoExame()
recuperarTodos()
recuperarTodosTiposExames()
recuperarTodosPreparos()

br::com::sabedotti::sigeclim::business::
ExameBean

alterar()
alterar()
alterar()
ejbActivate()
ejbCreate()
ejbPassivate()
ejbRemove()
excluir()
excluir()
excluir()
filtrar()
filtrar()
filtrar()
filtrarPorTabelaConvenioExame()
incluir()
incluir()
incluir()
recuperarPorPreparo()
recuperarPorTipoExame()
recuperarTodos()
recuperarTodosPreparo()
recuperarTodosTiposExame()
setSessionContext()  

Figura 2. Exemplo do Padrão Service Locator na criação do Framework. 

4.1.2. Session Façade 
 A partir do momento em que uma ação é gerada na aplicação, ela passa por 
uma Business Delegate que irá “delegar” suas atividades para a verdadeira regra de 
negócio da aplicação, onde as regras serão executadas e aplicadas. A execução de 



  

uma Session Bean é baseada na ação de uma tecnologia de persistência de dados. 
No framework, utiliza-se o conceito de Relation Object Model (ROM), que é 
aplicado a um framework específico e é utilizado para fazer a persistência de dados 
na forma objeto-relacional, conforme explicado no diagrama de seqüência da 
Figura 3. 

 

Figura 3. Exemplo de Diagrama de Seqüência do Padrão Session Façade na Criação 
do Framework. 

4.1.3. Data Access Object 
 Como descrito na subseção anterior, o framework utiliza o conceito ROM 
para persistir seus dados. Um framework específico com essa característica é 
utilizado para mapear, via objetos XML, os atributos de uma base de dados 
PostgresSQL. Uma classe DAO, irá possuir implementação referente à utilização 
desse framework para persistir, recuperar e atualizar os dados provenientes de uma 
requisição de regra de negócio, conforme ilustrado na Figura 4. 

BaseDAO

BaseDAO()
insert()
insert()
update()
abortTransaction()
...

ActionServelt

consultaExame.jsp

ExameAction

insertForm()
insert()
updateForm()
update()
filtroForm()
...

ExameBusinessDelegate

ExameBussinessDelegate()
inclui r()
alterar()
excluir()
fi ltrar()
recuperarTodos()
fi ltrarPorTabelaConvenioEx...
inclui r()
alterar()
excluir()
fi ltrar()
inclui r()
...

ExameBean

ejbCreate()
ejbActive()
ejbPassivate()
ejbRemove()
setSessionContext()
incluir()
alterar()
exluir()
filtrar()
...

ExameDAO

fi lterByTipoExame()
fi lterByTabelaConvenioExame()
fi lterByPreparo()

 

Figura 4. Exemplo do Padrão Data Access Object na Criação do Framework. 



  

5. Resultados Obtidos 
 Durante a aplicação dos padrões de projeto J2EE foram identificados vários 
problemas como, por exemplo, dificuldade com a quantidade de exemplos práticos da 
utilização do padrão, pouca experiência dos desenvolvedores, necessidade de 
aprendizado de vários padrões e o compartilhamento de experiência entre os 
especialistas e novatos. 

 Apesar dos problemas encontrados, conseguiu-se com a aplicação dos Padrões 
de Projeto J2EE criar uma arquitetura mais flexível, possível de ser estendida, pois se 
aplicou os conceitos de MVC e camadas. 

 A partir do momento que foram utilizados Padrões de Projeto J2EE, 
conseguiram-se vários benefícios. Dentre esses benefícios, pode-se enfatizar uma maior 
clareza e objetividade na codificação, facilitando uma eventual refatoração na 
implementação, pois cada classe continha sua finalidade bem definida. Por exemplo, a 
classe FuncionarioVO possui somente os métodos get e set para cada variável de 
instância. 

 Como foram gerados documentos de contexto dos Padrões de Projeto J2EE, 
contendo exemplos práticos de sua aplicação na criação do framework específico para 
uma clínica médica, novas pessoas foram integradas ou substituídas no projeto sem que 
isso comprometesse o desenvolvimento do mesmo. 

 Com a utilização de objetos distribuídos, e de um servidor de aplicação, ficou 
fácil gerenciar a instanciação de objetos e suas interfaces assim como um pool de 
conexões para um meio de persistência de dados. Com a aplicação do conceito de 
Inversão de Controle, o framework delega várias funcionalidades ao servidor de 
aplicação, tornando a vida do desenvolvedor mais centrada nas regras de negócio que 
precisa alcançar. 

  É importante ressaltar que com a criação da documentação sobre padrões de 
projeto, houve a padronização na comunicação da equipe, segregação das atividades e 
de ganho significativo de produtividade.  A padronização na comunicação ocorreu, pois 
os desenvolvedores tiveram conhecimento de exemplos práticos dos Padrões de Projeto 
J2EE que estavam sendo aplicados no projeto. Também adotou-se a padronização 
nomeando os componentes e seus packages de acordo com o padrão utilizado e camada 
específica, permitindo desta forma um melhor gerenciamento. 

 A segregação das atividades foi atingida depois que a equipe de 
desenvolvimento teve maior controle sobre a padronização de criação do sistema, 
dividindo-se as funcionalidades de maneira que o trabalho fosse feito independente. O 
ganho de produtividade foi alcançado através da segregação do trabalho e da 
padronização de desenvolvimento da equipe, pois cada integrante era responsável pelo 
desenvolvimento de uma camada específica da aplicação. Enquanto um elaborava as 
classes de teste, outro estava confeccionando as interfaces gráficas. 

6. Conclusões 
 Este trabalho mostrou de uma forma prática como os Padrões de Projeto foram 
aplicados e documentados, visando formalizar o conhecimento, de forma a registrar de 
maneira estruturada as soluções que podem ser utilizadas na etapa de Aplicação de 
Padrões de Projeto, durante a criação de frameworks. 



  

 Através das atividades estabelecidas para o processo de aplicação de Padrões de 
Projeto, notou-se que a rotatividade de pessoas no projeto pode ocorrer sem que com 
isso houvesse a perda de qualidade no sistema. Pois, foram produzidas por um processo 
que permite a padronização de comunicação e a segregação de atividades, reduções de 
quantidade de código geradas, fatores estes que contribuíram para se obter um aumento 
de produtividade.  
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Abstract. The relevance of methods that allow to extract the user's knowledge 
is in the complexity of the systems development with the systemic recognition 
of the users' knowledge, as well as providing its distribution or modernization 
in the environments, consisting of the integration and attendance to the 
requirements, technology demand of the information and corporate 
administration of business. This work presents a solution for the integration of 
the business rules modeling in a methodology of software development based 
on business processes, with emphasis in the need to identify and to already 
readapt methods existent. The result is a methodology that aids this process, 
focusing the business administration and the warranty of the competitive 
advantage for the organizations. 

Resumo. A relevância de métodos que permitam extrair o conhecimento do 
usuário reside na complexidade do desenvolvimento de sistemas com o 
reconhecimento sistêmico do conhecimento dos usuários, bem como de 
proporcionar sua distribuição e atualização no ambiente, consistindo na 
integração e atendimento aos requisitos, demanda tecnologia da informação e 
gestão corporativa de negócios. Este trabalho apresenta uma solução para a 
integração da modelagem de regras de negócios em uma metodologia de 
desenvolvimento de software baseada em processos de negócios, com ênfase 
na necessidade de identificar e readaptar métodos já existentes. O resultado é 
uma metodologia que auxilie neste processo, focando a gestão de negócios e a 
garantia da vantagem competitiva para as organizações. 

1. Introdução 
O contexto atual que envolve empresas e organizações caracteriza-se por ser um 
ambiente dinâmico e complexo, que tem como fundamento principal a eficácia 
operacional, a disseminação e controle sobre a estratégia de seus processos de negócios. 
Tal fato implica no uso cada vez mais freqüente da Tecnologia da Informação - TI como 
um tipo de recurso estratégico para o suporte eficaz e eficiente na tomada de decisões. 
No entanto, o desenvolvimento e/ou composição de tais recursos envolve um aspecto 
amplo, onde a definição de parâmetros, processos e características específicas a cada 
ambiente modelado demanda um alinhamento estreito entre TI e a área de negócios  
(Abu-Hanna & Jansweijer, 1994; Kelly et al, 1999; Marshall, 2000).  



  

Desta constatação é possível uma especialização dos fatos que revela que entre 
os desafios no desenvolvimento de Sistemas de Informação - SI, parte integrante das 
soluções em Tecnologia da Informação e co-responsável pelas respostas ao dinamismo 
das áreas aplicadas, está a metodologia que orienta as etapas do desenvolvimento dos 
Sistemas de Informação, particularmente nas atividades relacionadas à: 

 Representação dos processos de negócios; 
 Visão da estratégia da organização, sintetizada através das regras e política de 

negócios e que freqüentemente não se encontram representadas no processo 
empresarial (Ross, 2000); 
 Identificação e captura dos conhecimentos informais aplicados na condução 

das estratégias de negócios. 

 Decorrente do exposto verifica-se a relevância do aperfeiçoamento contínuo das 
metodologias existentes para que o desenvolvimento e especificação de Sistemas de 
Informação contemplem o compartilhamento e gestão do conhecimento em ambientes 
de negócios, através da integração e consistência de dados, processos e conhecimento de 
negócios em uma visão unificada da empresa em todas as suas extensões (Kelly et. al, 
1999; Marshall, 2000). 

2. Regras de Negócios 
Em quaisquer organizações ou instituições pode ser verificada a existência de 
dimensões-chaves (elementos estratégicos) que compõem a dinâmica das atividades 
realizadas pelas pessoas, dentro de seus contextos culturais, filosóficos, estruturais e etc. 
Em todos estes contextos, as Regras de Negócios estão presentes como uma dimensão-
chave dedicada ao direcionamento e regulamentação de ações em uma organização.  

  Regras de Negócios são expressões envolvendo pessoas, dados (objetos) e 
processos de trabalho de uma organização (Ross, 2000) e definidas explicitamente para 
orientar as interações entre pessoas e pessoas e objetos, segundo definições dos 
documentos que estabelecem os objetivos, metas e missão organizacional da 
organização. Desta forma, a motivação para a elicitação das Regras de Negócios está na 
sua implantação em Sistemas de Informação para auxiliar no suporte e manutenção da 
consistência das ações destes  sistemas, assegurando a integridade e o suporte à 
interação entre os usuários e permitindo atingir as necessidades da organização 
(Anderson et al, 1997).  

  A importância da modelagem das Regras de Negócios em uma metodologia de 
desenvolvimento de software reside na captura e identificação de normas estabelecidas 
dentro de uma ordem de escalonamento determinada, visando desse modo servir de 
suporte no processo de gestão estabelecido pela organização (Sauer & Bruns, 1997).  

No entanto, a dimensão das regras para organizações de negócios constitui um 
contexto dinâmico e mutável, devendo ser adaptada em decorrência de necessidades 
identificadas através de variáveis externas e decisões internas gerenciais (Hwang, 2003; 
Ross, 2004; Kelly et al, 1999; Marshall, 2000). Isto implica na compreensão do contexto 
do ambiente, visando a integração de sua perspectiva de evolução como uma etapa 
decisiva em projetos de software para organizações de negócios. 

 



  

3. Trabalhos Relacionados 
A modelagem de regras de negócios tem sido objeto de estudo por diferentes 
pesquisadores em suas linhas de pesquisa, visto a complexidade da compreensão e 
necessidade de alinhamento entre os aspectos da organização de negócios e a área de TI 
(Tecnologia de Informação). Entre estas pesquisas encontram-se os trabalhos realizados 
por Abu-Hanna & Jansweijer (1994), Kelly et al (1999), Marshall (2000), Ross (2000), 
Hwang (2003), Ross (2004), McGovern (2002) que abordam a importância da análise e 
captura do contexto empresarial para o desenvolvimento de projetos de software 
particularmente envolvendo a modelagem e implementação de Regras de Negócios. No 
entanto, nestas pesquisas a elicitação e integração das regras aos demais componentes de 
um SI não está disseminada pelas diferentes etapas do projeto.  

 Reconhecendo ser esta uma orientação fundamental para a qualidade de um SI, 
este trabalho aborda duas metodologias consagradas (resumidamente apresentadas 
abaixo) buscando integra-las na proposição de uma metodologia com os alinhamentos 
citados e a valorização da modelagem de regras de negócios.  

 Processo de Modelagem empresarial : a modelagem empresarial definida por 
Marshall (Marshall, 2000) é uma das poucas obras que mencionam a 
importância da engenharia de negócios frente a aspectos tecnológicos do 
projeto. O objetivo principal de Marshall é expor a importância da captura de 
informações para o negócio sobre o qual a organização está estruturada, 
através da identificação dos fluxos principais de valores, informações e 
relacionamentos entre diferentes entidades e, conseqüentemente, obtendo 
informações sobre políticas e diretrizes que implicam em regras e processos 
de negócios inerentes a cada organização.  

 Processo Unificado de Desenvolvimento de Software (USDP) (Jacobson, 
Booch e Rumbaugh, 1999): processo de desenvolvimento de software que 
tem por objetivo transformar os requisitos dos usuários em um sistema de 
software, através de um conjunto de atividades iterativas e inter-relacionadas. 
O objetivo principal consiste no auxílio aos desenvolvedores no projeto e 
desenvolvimento de um sistema que satisfaça as necessidades dos usuários. 
Apoiado na Unified Modeling Language - UML (Booch, Rumbaugh, 
Jacobson, 2000), esta metodologia é utilizada para permitir flexibilidade e 
extensibilidade ao projeto, decorrente de suas características que permitem 
uma grande variedade de estratégias de ciclo de vida do projeto, entre as 
quais a seleção de artefatos que devem ser produzidos, a definição de 
atividades e atores (papéis). 

4. Metodologia 
A metodologia proposta possui etapas, fases, atividades, procedimentos e documentos 
que são integrados entre si. No contexto deste trabalho de pesquisa, definiu-se a 
importância da utilização de uma metodologia apoiado no paradigma da orientação a 
objetos incorporando a modelagem de negócios. Na definição desta metodologia, a 
proposta de Marshall foi utilizada para o desenvolvimento do modelo de negócios, 
tendo importância na definição dos elementos e política. A USDP foi utilizada como 
metodologia "guia" para a proposta, abordando todas as etapas do projeto; e a UML 



  

utilizada como linguagem para modelagem de software.  A metodologia é dividida em 4 
etapas e respectivas sub-etapas representadas na Figura 1. 

4.1. Concepção 

Esta etapa constitui na idealização e planejamento do sistema onde é o definido o 
escopo sobre o qual o software será desenvolvido. Dividida em Organização da Equipe, 
Planejamento do Sistema e Modelo de Negócios, a importância desta etapa reside na 
compreensão do contexto da organização pela equipe do projeto, sendo fundamental 
para a compreensão das regras de negócios bem como seu relacionamento nos processos 
inerentes a cada organização em particular. Na fase de Organização da Equipe são 
consideradas as habilidades e disponibilidades de envolvimento de cada ator com o 
projeto, definindo-se uma equipe com estrutura de organização heterogênea. O 
Planejamento do Sistema envolve a estratégia da empresa, no qual é realizado o 
levantamento e os estudos específicos que possibilitam a tomada de ações de acordo 
com as necessidades e objetivos da empresa.   
 A fase do Modelo de Negócios adotada a abordagem proposta por Marshall 
(2000), incluindo documentos que serviram de base para o projeto. São eles: a) 
definição da estrutura de rede de valor e informação; b) descritivo de subsistemas e 

 
 

Figura 1. Visão geral da metodologia. 



  

macro-atividades; c) identificação do subsistema; d) representação de regras de 
negócios. Importante destacar aqui a importância do item d, visto que neste momento 
são identificados de forma macroscópica os relacionamentos entre as diferentes áreas 
da organização, as regras de negócios aplicáveis a cada área, bem como a ordem 
seqüencial de escalonamento e os sistemas legados existentes sobre as mesmas, através 
da geração de dois documentos: descritivo de parâmetros e regras de negócios 
utilizados e o mapa de processos. 

4.2. Elaboração 

Nesta fase ocorre a execução do planejamento ou elaboração do sistema, através da 
especificação de suas características.  Esta fase é subdividida em: Requisitos do Sistema; 
Modelo de Dados e Modelo de Processos. O levantamento dos requisitos, realizado na 
fase de Requisitos do Sistema, deve ser considerado essencial para a consistência do 
projeto, por envolver o comportamento dos processos do sistema.  

 O Modelo de Dados tem seu foco na definição de um modelo de dados para 
armazenamento e consistência das informações que compõem um banco de dados do 
qual se extraem informações para a tomada de decisões de negócios, independentemente 
do seu grau de importância (operacional ou estratégica). Neste contexto é importante 
ressaltar que a gestão de informação e a modelagem dos componentes do projeto 
tecnológico devem envolver o fluxo do processo de negócios, onde modelagem de 
processos, modelagem de conhecimento e modelagem de dados necessitam ser 
desenvolvidas de forma integradas pela sua característica de interdependência.  

 A importância da etapa de elaboração no Modelo de Processos destaca-se por 
envolver a identificação da regras e processos que são interdependentes e possuem sua 
associação e acionamento determinado por variáveis externas. Tais variáveis são 
recebidas por diferentes stakeholders (colaboratores) envolvidos no processo, que 
realizam inferências nos dados, agindo sobre o processo, a partir de requisitos 
estabelecidos pela organização. 

4.3. Projeto 

Nesta etapa abordam-se as várias visões da arquitetura, através da utilização dos 
diagramas da UML confeccionados durante a etapa de elaboração. Esta etapa é 
subdividida em: Modelo de Projeto e Modelo de Implementação. Apesar de sua 
importância na implementação da metodologia proposta como um todo, no foco deste 
trabalho torna-se relevante apenas esclarecer que é nesta etapa que ocorre a transferência 
do domínio analisado (regras processos e dados) para a construção e implementação de 
uma solução de TI para a organização. 

4.4. Testes 

Nesta etapa é executada a fase de implantação do produto ao domínio, incluindo a 
Verificação e Validação do sistema. Nesta etapa é realizado o refinamento do projeto 
pela equipe de stakeholders envolvidas com o desenvolvimento. As decisões de 
consolidação exigem da equipe o refinamento para reconhecimento dos processos em 
suas diferentes inferências, sendo possível adquirir uma melhor visão sobre as 
necessidades reais da organização. 



  

Durante cada fase são especificados documentos que funcionam como suporte 
para as fases seguintes que serão executadas. Como pode ser verificado no modelo 
proposto, o refinamento do projeto ocorre nas diferentes etapas, sendo que deve ser dado 
um destaque importante à 1ª e 4ª etapa, onde são identificados os relacionamentos entre 
regras e processos de negócios no domínio analisado. 

5. Estudo de Caso: O sistema SURREAL 
O estudo de caso realizado em uma indústria de médio porte do setor químico permitiu 
experimentar os problemas inerentes a especificação de um projeto de sistema para as 
organizações empresariais onde processos e regras estão inclusas em declarações 
explícitas e implícitas (Ross, 2000), sendo fundamental a sua correta identificação para 
que o produto atenda as necessidades das organizações (Mcgovern, 2002). 

 A metodologia proposta foi aplicada em um Sistema de Informações 
Corporativas - SIC denominado SURREAL, que vincula os processos empresariais entre 
os diferentes setores da organização empresarial. Particularmente, a experimentação da 
metodologia foi realizada no sub-sistema de gestão de clientes que possui diversos 
empregos na empresa, desde o suporte ao contato informal até o acompanhamento da 
evolução dos parâmetros comerciais de um cliente. Esta evolução é definida através de 
indicadores e parâmetros que especificam o grau de relacionamento de cada cliente com 
a indústria. Estes parâmetros possuem uma classificação especifica para a organização, 
embora englobem sempre o mesmo conceito. Nas organizações de um modo geral, 
mensurar, analisar e avaliar são diferentes fases do processo de relacionamento com o 
cliente, desenvolvendo e fortalecendo estratégias para o aumento de negócios.  

No estudo de caso analisado, parâmetros foram definidos através de diferentes 
indicadores, entre os quais destacam-se: 

(1) O ranking de faturamento escalonado através de níveis, 
(2) O potencial de faturamento, escalonado através de um ranking; 
(3) A classificação por comportamento de compra; 
(4) A classificação por estratégia de atuação; 
(5) A classificação por segmento; 
(6) O status (grau de relacionamento existente com a organização). 

Estes indicadores possibilitam análises diferentes que dão suporte a decisão em 
diferentes setores conectados. Tais indicadores também permitem uma visão unificada 
dos processos, visto que, por tratar-se de uma empresa que atua no setor B2B (business 
to business), no processo de relacionamento com o cliente são envolvidos diferentes 
stakeholders por ambas as partes, o que gera uma rica e complexa rede de 
relacionamentos. 

 Uma das regras que definem a forma e o responsável pelo atendimento do cliente 
é o grau de relacionamento com o mesmo. Uma empresa com um relacionamento de 
negócios não ativo, ou seja, sem a efetivação de vendas é atendida através de um 
processo denominado prospecção, onde estão envolvidos diferentes stakeholders e 
regras que são determinadas através dos indicadores 4, 5 e 6. No momento em que o 
relacionamento torna-se mais intenso, é possível identificar-se o parâmetro 2  e 3 e pode 
ocorrer a alteração de stakeholders envolvidos e de regras de negócios. A partir da 
efetivação do processo de compra, com os módulos envolvidos com o módulo analisado 



  

(módulo faturamento e módulo cobrança), o mesmo cliente tem seu status alterado e 
ocorre uma evolução do relacionamento, denominado administração de vendas.  

 Neste novo processo existem outras regras de negócios e stakeholders 
envolvidos, que são determinados pelos indicadores (1), (2), (3), (4), (5) e (6), sendo que 
os mesmos podem ser alterados com a evolução. Assim, são variáveis externas 
relacionadas com cada cliente ou empresa em particular e a evolução das mesmas, 
sintetizadas através dos indicadores mencionados, que determinam os processos e regras 
de negócios envolvidos no módulo Dossiê de Clientes. 

 O sistema SURREAL suporta uma interação dinâmica e direcionada. Isto 
porque, são os stakeholders indicados pelas próprias regras inclusas no sistema e no 
processo modelado que alimentam o mesmo, possibilitando sua dinâmica e acúmulo de 
conhecimento. A tabela 1 mostra o acúmulo do conhecimento possibilitado através do 
produto desenvolvido a partir do modelo proposto, indicando as inferências que ocorrem 
a partir das variáveis externas. A partir das informações originadas das variáveis 
externas, foram gerados ou atualizados os indicadores, acionando regras e processos 
vinculados que possibilitam novos indicadores ou sua atualização. Isso ocorre de forma 
dinâmica, visto que os indicadores demonstrados também possibilitam ações originadas 
a partir dos stakeholders, podendo gerar ações junto as variáveis externas e ocasionar 
uma nova posição e atuação da mesma no contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Considerações Finais 
Este trabalho é resultado de um estudo sobre as implicações de processos e modelos de 
dados e negócios em projetos de desenvolvimento do sistema, visando a definição de 
uma metodologia para especificação. 

 Com a aplicação do estudo foi possível verificar a viabilidade da aplicação da 
metodologia na relação direta entre os objetivos teóricos e científicos e o proveito por 
organizações, neste caso, a utilização em sistemas de suporte a processos empresarias e 
de negócios. A proposição da metodologia abrangeu os seguintes objetivos e resultados: 

 Análise das principais metodologias e modelos existentes para processos de 
planejamento, especificação de projetos de Sistema de Informação Corporativos, 
baseados na modelagem e domínio do conhecimento; 

 Melhoria no atendimento aos requisitos dos usuários e da otimização de 
recursos, com o reconhecimento, identificação e estruturação do funcionamento 

Tabela 1. Demonstrativo do conhecimento acumulado. 

Variável Externa Indicadores Gerados Inferência em 
Cliente Não Ativo (4)  (5)   (6) Stakeholders 

Processos 
Cliente Não Ativo  
(em trabalho) 

(2)   (3)   (4)   (5)  (6) Indicadores 
Stakeholders 
Processos 
Cliente (Variável Externa) 

Cliente Ativo (1)   (2)   (3)    (4)    (5)  (6) Indicadores 
Stakeholders 
Processos 
Cliente (Variável Externa ) 



  

do modelo empresarial, proporcionado através de captura e modelagem das 
regras e processos de negócios estabelecidos em uma ordem de escalonamento 
pré-determinado; 

 Identificação dos requisitos necessários ao desenvolvimento de um modelo que 
proporcione a integração de dados e processos de negócios para as organizações 
na especificação de produtos de software.  

 Com o emprego da USDP na proposição da metodologia deste trabalho, pode-se 
notar que apesar do detalhamento considerável no processo, não está formalizada a 
redundância de informações nos diversos modelos de UML Isto acarreta dificuldades 
adicionais na compreensão dos modelos por profissionais especialistas em processos de 
negócios (stakeholders–chaves), prejudicando a inferência e auxílio dos mesmos no 
processo de captura e modelagem do conhecimento. Apesar desta análise não estar 
relacionada diretamente com a proposta deste trabalho, a deficiência relatada tornar-se-á 
uma linha de estudo futura dos autores. 
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Abstract. Although it is recognized that the business model contains relevant 
information for obtaining system requirements, we still lack a systematic 
approach for discovering requirements from an existing organization’s 
business model. This paper proposes a method which starts from a business 
model, guides the software development team toward understanding business 
needs and identifying system requirements addressing those needs. Three case 
studies were conducted where the method applicability could be verified.  

1. Introduction 
One of the great challenges of requirements elicitation is ensuring that system 
requirements are aligned with organization’s business needs. Requirements that 
represent just a single user’s perspective, which are partially analyzed and do not 
consider the environment where the system will be used, may lead to systems which 
will not address its users’ and organization’s expectations [Reubenstein and Waters, 
1991].  
 Aligning system requirements with the organization’s business needs involves the 
understanding of the organization’s context [Eriksson and Penker, 2000]. In order to 
understand and represent how organizations work, the Business Process Management 
(BPM) area has defined a set of concepts, models and techniques with the purpose of 
drawing up any organization’s business model [Marshall, 2000][PROFORMA, 1998]. 
 Although it is recognized that the business model contains relevant information for 
obtaining system requirements, we still lack a systematic approach for discovering 
requirements from an existing organization’s business model.  The aim of this paper it 
to propose a method guiding the software development team, collaboratively with 
organization’s employees, through the work of understanding the business model, 
identifying the business needs and defining the system requirements. Our hypothesis is 
that the business model provides this reference that can be discussed and used as an 
instrument to collaboratively identify system requirements. 
 The paper is structured as follows: section 2 presents related work, section 3 shows a 
business meta-model, considered in this paper; section 4 proposes the method to elicit 
requirements from a business model, listing its objectives; section 5 and 6 detail the 
method, presenting its phases and steps with the help of a case study; finally, section 7 
describes the conclusions of this research.  

2. Related Work 
We can find research work considering business modeling as a useful starting point for 



  

system requirements elicitation [Eriksson and Penker, 2000][PROFORMA, 
2000][Silveira, Cruz and Schmitz, 2002][Christel and Kang, 1992]. The common 
agreement among them is that business modeling leads to a learning task that helps 
system requirements understanding. These approaches propose that the business 
modeling task is part of the system development process, which means one of the first 
activities of system development should be the modeling of the business portion to be 
supported by the system. This is called scenario based approaches, in which the 
scenario is built by the help of business modeling [Rolland et al., 1998]. 
 The Tropos Framework proposes a software development methodology based on 
concepts offered by i* used to model early requirements [Mylopoulos and Castro, 
2000]. Although the i* concepts embraces some business concepts – such as actors and 
goals – the Tropos Framework is not intended to build a business model. Enterprise 
modeling will be used to capture the purpose of the system, by describing the behavior 
of the organization in which that system will operate. A model will result from this task, 
from which the Tropos Framework will guide software development team toward the 
understanding of the problem and design of the system.  
 Differently from the approaches mentioned above, our method considers that the 
organization should benefit from having a systematic approach for modeling and 
managing its business. As organizations learn how business process management can be 
helpful and continuously maintain  a business process model, this model can be used as 
a high level infrastructure for system development and maintaining the organizational 
information architecture. In that situations, a different methodology will be necessary 
for extracting requirements from this model. 

3. Business meta-model  
There are many approaches for business modeling, and each of them has defined 
different notations and languages for modeling an organization’s business. Despite the 
approach used to build the business model, system developers should be aware of what 
to look for in a business model in order to identify relevant system requirements. That 
means knowing which concepts in the business model leads to system requirements. 
Based on some approaches for business modelling [Eriksson and Penker, 
2000][PROFORMA, 1998][RATIONAL, 2000], the method proposes an initial set of 
business models (Table 1) from which system analysts should start the requirements 
identification.  

Table 1. Business Models 

Organizational Model stands for the organizational units, its roles and the relationships between them. 
For example, an IT department may be considered an organizational unit, and a 
programmer, a role. Besides that, an organizational model represents which roles 
belongs to each unit, depicting an organizational hierarchy. 

Localization Model represents the way the organization is distributed and the association of each 
organizational unit and its geographical localization. 

Goal Model shows the business goals and the hierarchical relationships between them. 
Represents how a goal is divided into subgoals which can be achieved by 
business processes. 

Process  Model this model represent all business processes and their hierarchical structure. It also 
represents the activities that comprise each business process 

Activity Model represents the relationships between business processes activities and those 
responsible for each of them. Also shows which business objects  – which can 
comprise any information storage – are handled in each activity and which 
events trigger or are triggered by the execution of each activity. 



  

 When the method refers to a goal model, for example, what we actually refer to is the 
concept of business goals, the relationships between the goals and the processes to 
address each goal. There is not the need of existence of a real Goal Model in the 
organizational model; it is sufficient that those concepts (goals, subgoals and its 
relationships) exist in the model and are somehow represented. That was the way we 
found to develop a method that considers an existing organizational business model, 
regardless of the approach in which it was developed. 

4. Method Overview 
In short, the method objectives can be summarized as: 
- It considers the organization’s context to identify the real problem to be solved – 
by analyzing the business model, the development team can search for information 
about the organization domain area, its work processes, its business goals, its problems 
etc, all information which can help the development team to understand the 
organization, its business and the business problem it will address. 
- It establishes a discipline for identifying requirements – it proposes a sequence of 
steps for searching and organizing requirements information extracted from the business 
model. Those steps are organized from identifying the real business problem to be 
solved to the necessary requirements for the automation solution. 
- It suggests interactions among the involved actors – it is expected that the business 
model help the identification of the actors involved with the future system. 
Additionally, it is expected to involve all these actors into the requirements discussion, 
using the business model as an instrument for discussion. 
- It avoids premature models – the method aims at avoiding premature system 
models during system development, since its target is to identify the main and high 
level system requirements. Thus, it guarantees that system details will only be discussed 
later and focuses on the business needs and support. 
- It helps the understanding of the business model – the method guides the 
searching of information in business model starting from the business meta-model 
presented above. By understanding the concepts of this meta-model, software engineers 
can find each concept in organization business models, even if every business model is 
represented in a different notation or language.  
 The method is divided in two main phases: identifying the problem and building of 
the solution (Figure 1). The basic aim at the first phase is to discover the actual 
organization’s needs in business processes. Those needs should be addressed by the 
system to guarantee that the right problem is being solved. In the solution view, the 
identified needs are analyzed to assess how they can be addressed. 

5. Understanding the Problem  
One of the case studies conducted in this research will be presented to better illustrate 
the method, as an example of the sections which will follow. The RML laboratory has 
developed it business model, months before this case study was conducted, applying the 
Proforma’s approach [PROFORMA, 2000]. This business model will be partially 
presented in this section as a way of illustrating how a development team can analyze it, 
identify the main business concepts and elicit some basic software requirements. 
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Figure 1. Method for requirement elicitation from the business model  

 The RML is a laboratory which acts in the area of radiation measurement and 
protection of personnel exposed to radiations. The organization’s clients are other 
enterprises whose employees work under exposure to different kinds of radiations and 
who need to be constantly monitored.   The monitoring process consists of bioanalysis in 
vivo, which directly analyzes the person’s body to measure the levels of radiation that 
the person has been exposed. The process of bioanalysis in vivo is supported by a set of 
systems, developed by the RML IT Department. Those are systems used to perform 
mathematical and physical calculations with the radiation values measured. A request 
was made to develop an integrated system to support entirely the monitoring process.  
Step 1: Identify the context of the request: The aim of this step is to establish the 
boundaries of the business area involved with the existing request.  In order to identify 
the business processes involved with the request, it is necessary to search, in the RML’s 
process model (Figure 2), the processes that should be supported by the new system. 
The descriptions of the processes contained in each group of processes should be 
analyzed to determine whether the process belongs or not to the scope of the request.    

RML

Services
Emergency

Cases
Comparison
Programs

Bioanalysis
in vitro

Bioanalysis
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Figure 2. RML’s Process Model 

 Once the business processes involved with the request are identified, it is also 
important to identify what activities, under these processes, will be considered in the 
system. The activity model of the “Bioanalysis in vivo” process is shown in Figure 3.  
 The process begins when a group of workers – employees from other enterprises, 
frequently exposed to radiations – arrives at the laboratory. An employee of the RML 
searches for each worker’s files in a system - Patient Catalogue. If this is the first time 
that a worker comes to the laboratory, the employee should enter the worker’s 
information into the system. As the system does not have a simple interface, the 
employee gives the worker a form which should be filled in with name and age. The 
content of this form will be entered into the system after the group of workers has left 
the laboratory.  Next, another form should be filled with body measurements such as 
height and weight and entered into another system, called Measurement Catalogue. The 
worker is positioned at the device which will read the levels of radiation present on the 



  

worker’s body. The employee must input this information into a third system, 
responsible for the calculations of the final level of radiation. A final report is 
generated.  
Client

Responsible for bioanalysis in vivo’s laboratory

Patient catalogue

Report generator

Radiation c alc ulator

Bioanalisys in vivo laboratory
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Figure 3. Activity model 

 By the analysis of the activity model, it was possible to understand the process 
activities and identify which of them are relevant to the request.  The only activities that 
were not considered – “Adjust device on worker” and “Approve report” – are manual 
activities and are out of the request scope.   The activity model guided the discussions, 
being useful not only as information basis but also as an instrument for discussion and 
knowledge build. While the group discusses which activities should be considered, new 
information about its daily execution, only known by the organization employees, arises 
and is made known also by the software engineer group.  
Step 2: Identify business needs: By analyzing the organizational model1 it was 
possible to notice that the bioanalysis in vivo laboratory comprises one responsible 
person and a number of technicians. These are the actors who should participate in the 
meetings to discuss and define the system functionalities.  
 To discover the business needs it is necessary to find the difficulties in the process 
and look for their reasons. These reasons are the business needs which must be 
addressed so that the problems encountered are solved. It is important to note the 
relationship among each difficulty, its related business need, and the activity containing 
the difficulty (Table 2). Through this table, we can see that a business need is being 
considered by the system because there was a certain difficulty in a specific activity of 
the process.  

Table 2. Difficulties found in the activities, related to corresponding business needs 

Activities Difficulties Business needs 
Input personal 
information 

Write personal information in a form and afterwards enter the 
same information in the patient catalogue system 

Input measures Write the measures in a form and then enter again the 
measures into the measurement catalogue system 

System interface and 
performance should be efficient 
and let the technician enter 
needed information directly into 
the system 

                                                 
1 Not shown here due to space limitations. See Table 1 for model description. 



  

 To associate the personal information of a worker to his/her 
measurement, in the two different systems, it is necessary to 
copy manually the workers ID in the patient catalogue into 
the measurement catalogue 

Analyze 
readings 

Readings are shown in a monitor; the technician must copy 
those readings into a form and the enter the readings into the 
calculator system 

Enter readings 

Sometimes readings must be entered more than once into the 
calculator system. Depending on the kind of radiation 
exposure that the worker has been exposed to, different 
calculations are needed, and the readings must be entered 
many times in the calculator system 
The levels of radiation calculated by the calculator system 
must be entered manually into the report system 

Functionalities of each existing 
system should be supported by 
the new system 

Generate report The group of workers must be handled sequentially so that the 
report is generated correctly, grouping the employees from 
the same enterprise 

Create an enterprise catalogue 
and relate each worker to an 
enterprise  

Step 3: Identify impacts of business needs: The aim of this step is to have an 
overview of the impact the identified business needs cause to the organization. These 
impacts will help define the priorities of business needs and also help to decide which 
of them will be addressed.  The consequences of each business need were identified with 
the help of the activity model. Each business need was assessed to discover its impacts 
to the activities and to the whole process. Next, with the help of the goal model2, the 
organizational goals and people affected by the impacts of business needs were 
identified (Table 3). 

Table 3. Business needs impacts on the processes 

Business needs Consequences Goals People Priority
System’s interface and performance should 
be efficient and let the technician enter 
necessary information directly into the 
system 
Functionalities of each existing system 
should be absorbed by the new system 
Create an enterprise catalogue and relate each 
worker to an enterprise 

- Delay in activities 
- Redundant work 
- Need for more 
employees 
- Chances of 
making mistakes 

- Be approved 
by clients 
- Have 
competitive 
costs 

- Technicians 
- Client High 

6. The Solution View 
Step 4: Identify system functionality and restrictions: It is necessary to analyze the 
set of activities to be supported by the system to find out the system main functionalities 
and restrictions. Table 4 shows the main functionalities identified from the listed 
activities.  

Table 4. System main functionalities 

Activities Functionalities 
Input personal information 
Query personal information Manage personal information 

Input measurements Manage measurements 
Analyze readings 
Enter readings Manage readings 

Calculate level of radiation Calculate level of radiation Manage radiation information 
Generate report Generate report 

 Next, it is interesting to analyze the process business needs to identify other 

                                                 
2 See Section 2 for description. 



  

functionalities which solve the problems found in the process. At this moment, non-
functional requirements could also arise. Erro! Auto-referência de indicador não 
válida. shows the result, relating each functionality and restriction found to the business 
need that originated it. This relationship is important as it documents the reason for the 
existence of the requirements. 

Table 5. System aspects identified from business needs 

Activities Business needs Functionalities and restrictions 
Fast processing Input personal 

information 

System interface and performance should be 
efficient and let the technician enter needed 
information directly in the system Simple interface 

Generate report Create an enterprise catalogue and relate each 
worker to an enterprise Manage information about RML clients 

Step 5: Identify system boundaries: In this step, the objective is to evaluate roles, 
other systems, storages and external actors which may have to exchange information 
with the system. It is important to analyze the activity model to find out if there are any 
activities that the new system should support, which are actually supported by other 
systems. This is not the case, in the case study, once all other systems will be no longer 
used in the process.  Lastly, it is important to analyze the process storages – any places 
where information can be stored (databases, catalogues, documents, …). Developers 
should identify which storages will be necessary to the new system. The set of storages 
identified has to be defined and detailed. However, at this point, this can be done in a 
simplified manner, as a glossary (Table 6).  

Table 6. Simplified glossary 

Storages Description Information that should exist in 
database 

Patient catalogue Information about RML’s patients ID, name, address, telephone, enterprise, 
input date 

Measurement catalogue Information about the patients’ 
measurements 

Patient ID, appointment date, measurements, 
readings, radiation level 

Enterprise catalogue Information about the  clients enterprises Name, address, date 

Step 6: Identify the impacts of the new system: It is important to assess the way the 
new system interferes in the organization’s business so that those impacts are known 
and updated in the business model. Th is can be done, with the help of the activity 
model, by interactions with future users based on the main aspects defined for the 
system. The discussions on the process as it is modeled in the business model, and the 
vision of the functionalities of the new system lead to a set of changes which will occur 
to the process when the system begins to be used. In the case study, these changes were 
the activities “Input personal information”, “Query personal information”, “Input 
measures” and “Generate report” to be supported by the new system. 
Step 7: Generate software requirements document: Finally, software engineers 
should register in the software requirement document all relevant information about the 
system. This research has also defined a template for that document, which includes the 
results of all previous steps. 

7. Conclusion 
This research work comprised the performing of three case studies, each of them 
considering real organizations whose business model had been previously developed. 
The method had been successfully applied in each of them, even when each business 



  

model was developed in a different approach. 
 Through the case studies, it was possible to conclude that the method can be followed 
and lead to a real system requirements list. It was somehow easy to find the necessary 
information required by the method by following its suggestions. We could also 
conclude that the more detailed the business model is, richer can be the activity of 
identifying requirements.   
 This work suggests that the business model can be a reference for guiding the 
requirements group (including users, system analysts, sponsors etc) in focusing the 
requirements gathering. A collaborative approach and automated support for conducting 
the discussion dynamics based on the method is one of our objectives for future work. 
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Abstract. This work describes PostGeoOlap, a decision support tool that 
integrates OLAP (On-Line Analytical Processing) and GIS (Geographical 
Information System) technologies in a single application. PostGeoOlap is an 
open source and a general-purpose tool to be used by application developers 
to easily develop their decision support applications. This tool works on the 
PostGreSQL DBMS using its spatial extensions (PostGIS) and performs the 
analytical and geographical functionalities using data warehouses. 

1. Introduction 
Nowadays data warehousing has been proved to be an efficient storage technology for 
supporting Decision Support Systems (DSS) applications. The capability to analyze 
aggregated data integrated from several sources makes a Data Warehouse (DW) allied 
to an On-Line Analytical Processing (OLAP) application, valuable tools for the 
organizations’ decision makers. Another technology historically used for decision-
making support is the Geographical Information System (GIS). It deals with spatial 
functionalities and produces maps to help users to analyze data with geographical 
reference.   
 Many researchers are working on the integration of analytical and geographical 
technologies in a single application.  This idea provides better support to the decision-
making process allowing analysis under the perspectives of business, time and space.  
Most of the recent works regarding analytical and geographical integration focuses the 
merge of already existent GIS and OLAP applications to produce an intersection among 
their results. This fusion generates a third application involving the desired integration. 
A few proposals present a spatial OLAP without any modeling technique to design an 
application from the conceptual level.   
 This paper presents PostGeoOlap, a decision support tool that integrates OLAP 
and GIS technologies. PostGeoOlap is part of the GeoOlap project [Colonese 2004], 
which proposes a technique to model an application from its initial conception where 
the coexistence of the spatial and time dimensions is essential. The main goal of 
PostGeoOlap is to be an open source and a general-purpose tool used to easily produce 
a decision support application.  
 The remainder of this work is organized as follows. In Section 2 we present a 
review of the previous DW and GIS integration proposals. Section 3 shortly describes 
the GeoOlap project, an unified modeling technique to apply geographic stereotypes on 



 

DW modeling using UML (Unified Modeling Language). Section 4 explains the 
architecture and functionalities of PostGeoOlap. Section 5 describes a case study. 
Section 6 presents conclusions and future work. 

2. Related Works 
There are several works related to GeoOlap project and to PostGeoOlap tool. These 
works have different approaches in respect to GIS and DW integration. 
 GeoMiner [Stefanovic 1997] allows OLAP operations on cubes with 
georeferenced data and MapCube [Shekar et al 1997] proposes cube operators that can 
return maps. But both just propose analytical processing without considering the use of 
a GIS.  GOAL (Geographical Information On-Line Analysis) [Kouba, Matoušek and 
Mikšovský 2000], SIGOLAP [Ferreira, Campos and Tanaka 2001] and GOLAPA 
[Geographical On-Line Analytical Processing Architecture) [Fidalgo, Times and Souza 
2001] do not use a unified model with geographical and analytical concepts. Instead 
they treat these two technologies separately and propose some kind of integration 
module that maps requests and data from one side to another. Works in [Han, 
Stefanovic and Koperski 1998] and [Papadias et al. 2001] are the most similar to the 
approach in this paper (although we do not consider spatial attributes on measures) but 
they do not propose any technique for modeling the system as a whole from its 
conceptual abstraction level, as GeoOlap project proposed. This paper presents a spatial 
OLAP tool, PostGeoOlap, capable of developing decision support applications 
integrating spatial and analytical functionalities as a whole.  

3. The GeoOlap Project 
The GeoOlap project [Colonese 2004] creates new spatial OLAP systems from scratch. 
It provides a unified method to model multidimensional systems with a geographical 
component. We define Spatial Data Warehouses as DW where one or more dimensions 
(in the star schema) have spatial attributes. 

 Spatial DWs are conceptually modeled using a UML diagram with geographical 
stereotypes [Colonese 2004] to represent the geographical classes. According to 
[Trujillo, Palomar and Gomez 2001], the use of UML can be explained because it 
considers the information system’s structural and dynamic properties at the conceptual 
level more naturally than the classic approaches such as Entity-Relationship Model. 
Further, UML provides OCL (Object Constraint Language) for embedding user 
requirements and constraints in the conceptual model. In addition, UML also provides 
support to represent stereotypes, which simplify the representation of extensive 
hierarchies of objects. A representative icon or symbol associates a class to the whole 
extensive hierarchy. 

The GeoOlap project is meant to easily model applications where the analytical 
and geographical functionalities are present from its conceptual phase. At the end, the 
use of the PostGeoOlap implies the correct understanding and development of the 
application model. The process comprises the following activities: (1) modeling the data 
warehouse using UML with spatial stereotypes [Colonese 2004] (for the geographical 
dimensions); (2) mapping the spatial DW schema (dimensional-relational) from the 
UML model (conceptual level); and (3) using PostGeoOlap to manipulate the data 
warehouse in order to provide on-line capabilities to analytically and geographically 
query the data and to visualize the results both on a grid and on a map. 



 

4. The PostGeoOlap Tool 
PostGeoOlap is a tool for creating spatial OLAP solutions on top of PostGreSQL 
DBMS [PostGreSQL 2005] and PostGIS [PostGIS 2005], its spatial extension. The 
name PostGeoOlap was assigned because of the integration of geographical properties, 
OLAP technology and PostGreSQL. 
 PostGreSQL has PostGIS geographical extension, indispensable for this work. 
In a feasibility study of PostGreSQL DBMS for data warehousing, [Almeida 2004] 
concludes that PostGreSQL version 7.4.x is not suitable for this kind of application. It 
mainly fails in the query optimizer and aggregation features. The current version, 8.0.x, 
solves many negative aspects pointed by Almeida and has substantial improvements in 
the query optimizer. Very recently, the BizGres initiative [BizGres 2005] (yield by the 
PostGreSQL developers) works to make PostGreSQL a robust DBMS for Business 
Intelligence and Data Warehousing. The PostGeoOlap tool was approved by this 
initiative to add OLAP functionalities to the BizGres project. 

4.1. Design Principles 
PostGeoOlap is a general-purpose tool for OLAP analysis of conventional and 
geographical data, written exclusively in Java. We adopt to be and to use open-source 
software. This plays an important role because it provides access to small and medium 
organizations to develop low cost applications using data warehouse and GIS 
technologies.  
 PostGeoOlap has adopted ROLAP as its data warehouse storing model to take 
advantage of the object-relational DBMS capabilities. Both analytical and geographical 
queries are processed and answered by the PostgreSQL extended by PostGIS, and all 
data (from the base level to the aggregations) are kept in the relational model. 
 The main goals of PostGeoOlap are: (1) to provide to applications a mechanism 
to perform queries with analytical and geographical features on their data warehouses; 
(2) to provide to application developers an easy-to-use GUI tool to build their decision 
support applications.  
 Figure 1 shows the architecture of the current implementation. PostGeoOlap 
uses classes from the JUMP Unified Mapping Platform (JUMP) Java framework [JUMP 
2005] to perform visualization of maps and results of geographical queries.  

 
Figure 1. PostGeoOlap architecture 

4.2. PostGeoOlap Functionalities 
Table 1 resumes the use cases of the proposed tool.  



 

Table 1. PostGeoOlap’s list of Use Cases 

USE CASE PURPOSE 

Create Schema Creates a connection with a PostGreSQL database. 

Create Cube Creates a cube inside the schema selecting the Fact table and defining its 
numeric items and the desired operations over these items. 

Add Dimension 

Creates a perspective for analysis of the data contained in the Fact table, 
selecting one of the database tables. Defines the dimension hierarchy to 
allocate a level for each attribute. It deals with conventional data in the 
Fact table and with conventional or geographical data in the dimensions. 

Process Cube 

Verifies the mass of the stored data using the metadata and attempts to 
infer the query performance (execution time). The queries evaluated as 
low performance are optimized by aggregations. This involves the cube 
analysis under any perspective within reasonable time. 

Add  
Non-Aggregate 
Dimension 

Creates a dimension to data in the Fact table even it is not a perspective. 
It serves as reference for geographical predicates with the other 
dimensions that possess spatial attributes. 

Data Analysis 
Provides an interface that allows the attributes selection for a query using 
conventional and/or geographical restrictions. It visualizes the query 
result as tables for analysis of non-spatial data and as maps for spatial 
data. For more details see the case study in the next section. 

 After the definition of the schema and the cube, the tool processes the cube to 
check for execution performance. If a query performance test falls below the predefined 
threshold, the OLAP application creates a new aggregation structure represented by a 
table. The aggregation structure is performed in three steps: (1) creates the table 
containing the aggregated data, (2) puts the aggregated data into the new table, and (3) 
creates indexes for the new table (using B-Tree for conventional attributes and GiST -
Generalized Search Tree - for the spatial ones).  
 During the cube processing, the tool always starts with the generation of 
aggregations of the highest perspective. That is, for each dimension the attributes must 
receive a hierarchy level, from 9 (less aggregated information) to 1 (more aggregated 
information). Many attributes can share the same hierarchy level. The aggregations in a 
perspective are generated using the higher perspective above this, improving the 
performance.  A non-aggregate dimension is a dimension of geographical nature. It 
does not participate in the cube processing and it does not generate aggregations (so the 
name “non-aggregate”). The only purpose of non-aggregate dimensions is to serve as 
reference for comparisons with other geographical dimensions. The creation of non-
aggregate dimensions is not a mandatory step in cube processing. There is no difference 
on adding non-aggregate dimensions before or after the cube processing. 
 Data Analysis (on processed cubes) provides the means to select attributes for 
analysis and graphically define the constraints (conventional or geographical). Besides, 
shows the results on maps and spreadsheets. 
 To add a constraint to a non-geographical attribute (WHERE clause in SQL 
SELECT command), the application provides a group of comparison operators (equal, 
smaller than, larger than, etc) and exhibits a list with the current values in the database 



 

for the selected attribute for user's choice. If the selected attribute is a geographical one, 
the tool presents a list of geographical functions (implemented by PostGIS on 
PostGreSQL), that can be applied to the attribute related to some other geographical 
attribute belonging to a dimension here denominated "non-aggregate". The constraints 
on geographical attributes can be concatenated with non-geographical restrictions.  
 With the attributes collection selected by the user, and the constraints specified 
through conventional or geographical predicates, the tool starts the search for 
aggregations.  This is done in the order from the most aggregated to the less aggregated 
(the less aggregated structure of all is the fact table with its dimensions, that is, the level 
base). Consequently, the result aggregation will be the one with the smallest 
computational cost for queries, having all the desired attributes, thus obtaining the best 
aggregation for submitting the requested query.  Once the spatial OLAP tool knows 
which is the best aggregation (that is, a table), it submits the query with the constraints 
to the already mentioned aggregation in the DBMS and receives the results from it. 

 

Figure 2. Query Results both in a grid and in a map 

 The results returned by the spatial DBMS are then presented in a spreadsheet 
frame, and those geographical ones (if any) are passed to a visualization component for 
displaying the objects in a map (Figure 2). 

5. Case Study: Magazine Retailer 
A magazine retailer distributes its products (newspapers and magazines) for sale to 
many stores geographically distributed along regions of Rio de Janeiro State. The DSS 
provides analysis about the amount of products sold in a period of time from suppliers 
and grouped by the stores. The application is conceptually modeled using UML with the 
geographical stereotypes proposed at GeoOlap project [Colonese 2004] (see Figure 3).  

Spatial 
representation of 
the geographical 
results returned by 
the DBMS 

Results of the query in a 
spreadsheet, showing the 
Total_sales, the StoreNumber and 
the WKT (Well-Known Text) 
representation of the stores 
(spatially represented by points) 



 

 It’s very important for the DSS to answer questions like: - How much products 
are sold during the year of 2002 in ‘Scientific Research’ category and near to schools? 
(for example: 100 meters maximum). 
 This kind of question integrates geographical features to the DW. In order to 
answer it, the model uses a Point stereotype associated to Store, a Polygon stereotype 
for Quarter and associates ReferencePoint with the Point stereotype. The 
ReferencePoint class serves as a geographical reference to the Store (schools at 100 
meters maximum). It is also important to mention that the ReferencePoint class is not 
associated with any other class in the schema.  

 
Figure 3. UML Class Diagram for the Magazine Retailer 

 The class diagram is mapped into the dimensional model. All classes that were 
part of a dimension are mapped into a single Dimension table and the spatial stereotypes 
are mapped into columns of the tables. Once the ETL (Extract, Transform and Load) 
phase is done, we build our application using PostGeoOlap to manipulate the data and 
visualize the results. 

5.2 Creating the Cube 
After the definition of the connection properties (server name, user, password, map file 
and SRID) to PostGeoOlap, a Cube must be created by selecting a table and defining its 
numeric measures. 
  The next step is the definition of the Cube dimensions. For each dimension, the 
attributes must receive a hierarchy level from 9 (less aggregated information) to 1 (more 
aggregated information). For the Product dimension, attributes like ProductCode, 
BarCode, Edition and Cover were left in level 9. ProductName and TargetAudience 
received level 8 (because a Product can have one or more Editions) and Category, 
which encompasses a lot of Products, received level 7. The ReferencePoint table is a 



 

non-aggregable dimension. Once all definitions for the cube are done, the next step is 
the cube processing, where aggregations for the data will be generated in order to speed 
up the queries.  

5.3. Experimental Results 
In order to answer the query: How much products are sold during 2002 in ‘Scientific 
Research’ category  and near to ‘Faculdade Fafima’? (set 100 meters maximum). The 
attributes of interest are picked from a tree on the left-upper panel of the screen. The 
conventional constraint is applied to the attribute “year” using the Conventional 
Constraint Screen in the left-bottom panel (see Figure 4). 

 The geographical constraint is applied on the StoreGeo attribute, selecting the 
geographical function distance, with value = 100 meters, to the desired reference point 
(ReferencePointName = ‘Faculdade Fafima’). The results of the query are then shown 
both in a grid and in a map, as shown in Figure 4.  

 
Figure 4. Results for the query example 

6. Conclusions and Future Work 
The motivation of this project was the lack of decision support tools that allow to model 
a data warehouse integrating different concepts (business, time and space) since the 
conceptual level.  In this work, the unified conceptual model can be directly mapped 
into an application where GIS and OLAP functionalities are native.  
 This paper presented PostGeoOlap, an open source spatial OLAP tool that aims 
to facilitate application implementors in the development of decision support 



 

applications.  It takes advantage of the PostgreSQL DBMS (extended by PostGIS) to 
utilize its conventional and geographical query engine.  
 This decision support tool gathers and presents the geographic, analytical and 
aggregated information graphically, demonstrating to be an easy-to-work tool to build 
DSS. Future work includes optimization issues about the cube processing. The 
PostGeoOlap project is available at http://pgfoundry.org/projects/postgeoolap. 
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Resumo.  O projeto de data warehouse  é uma tarefa complexa e abrangente 
cujo sucesso está estreitamente ligado ao entendimento das várias etapas que 
compõem o processo de construção de tais ambientes. Neste artigo apresenta-
se uma metodologia para desenvolvimento de  data warehouse  cujo objetivo 
principal é a proposição de diretrizes que permitam guiar o projetista ao 
longo do processo.  As principais vantagens desta proposta em relação as 
existentes na literatura são a sua abrangência, sua aplicabilidade prática e a 
possibilidade da utilização de uma ferramenta de desenvolvimento para dar 
suporte ao processo de desenvolvimento. Utiliza-se um estudo de caso para 
contextualizar o trabalho e facilitar o entendimento da metodologia proposta.  

Abstract.  A data warehouse project is a great and complex task  whose 
success is closely related to the understanding of the several steps that 
compose the development process of such environments. In this job we show a 
methodology for data warehouse design whose main objective is a proposition 
of  lines of direction that guide the designer during the whole process. The 
main advantages of this proposal in relation of others available in literature 
are its applicability, completeness and the ability to use a development tool 
during the whole process. A case study is used to show the methodology and to 
facilitate its understanding. 

1. Introdução 
O ambiente de Data Warehouse (DW)  surgiu como uma evolução dos ambientes de 
suporte a decisão, integrando dados de uma ou várias fontes. Sua crescente 
popularidade reflete a necessidade das empresas em obter informações analíticas 
derivadas dos seus sistemas transacionais. O ambiente de DW tem características 
diferentes do ambiente tradicional e é construído com o objetivo de suprir as 
necessidades de processamento analítico das organizações. 

A criação de um ambiente de DW surgiu como uma alternativa viável cujo 
princípio está na criação de um banco de dados especializado capaz de manipular 
grande volume de informações com bom desempenho, melhorando a gerência, o 
controle e o acesso aos dados. A função do DW é tornar as informações corporativas, 
obtidas a partir de bancos de dados operacionais e de fontes de dados externas à 



  

organização, acessíveis para entendimento e uso das áreas estratégicas de uma 
organização.  

O projeto de DW é uma tarefa complexa envolvendo um conjunto de conceitos e 
tecnologias. O sucesso de um projeto de DW está estreitamente relacionado com o 
entendimento e domínio destes conceitos e tecnologias. A causa principal que resulta 
em falha e insucesso de um projeto de DW está relacionada à ausência de uma 
metodologia abrangente capaz de fornecer uma visão geral do processo envolvendo 
conceitos e tecnologias [Kelly 1997] e o propósito de uso do DW. Os projetos de DW 
têm mais chances de sucesso quando desenvolvidos através de uma metodologia 
consistente que identifique e guie o projetista durante as várias fases do projeto. 

Conforme abordado em [Dill 2002], as propostas de metodologias existentes na 
literatura apresentam deficiências em aspectos importantes destacando: 

• A metodologia descrita em [Golfarelli and Rizzi 1998] não é suportada por uma 
ferramenta de desenvolvimento. Isto torna o processo de construção 
extremamente trabalhoso elevando o tempo e custo do projeto. Adicionalmente, 
o autor propõem a utilização do modelo DFM (Dimensional Fact Model) o qual 
adiciona complexidade ao projeto. 

• O trabalho descrito em [Herdem 2000] limita-se na apresentação de um esquema 
genérico (framework) apresentando os tópicos gerais que envolvem a construção 
de um DW. Sendo o projeto de DW uma tarefa complexa, uma metodologia 
deve descrever e detalhar cada uma das etapas. 

• A proposta apresentada em [Moody and Kortnik 2000] preocupa-se em derivar 
esquemas dimensionais a partir da existência de um (único) modelo 
entidade/relacionamento (E/R)  normalizado. Entretanto, a realidade das 
empresas nem sempre contempla este requisito e muitas vezes, vários bancos de 
dados são usados como fonte de dados para o DW. Além disso, a metodologia é 
incompleta, pois não considera: 1) os requisitos dos usuários; 2) os metadados; 
3) a granularidade do DW; e 4) o projeto físico do DW. 

O objetivo principal deste trabalho é elaborar uma metodologia consistente 
caracterizada pela sua aplicabilidade prática, suprindo as deficiências das metodologias 
avaliadas em [Dill 2002]. Em especial, concentramo-nos na clara identificação e 
descrição das várias fases do projeto  aliada a possibilidade do processo todo ser 
suportado por uma ferramenta de desenvolvimento.  

O artigo está dividido em quatro seções incluindo esta introdução. Na seção dois 
descrevemos o ambiente. Em seguida, na seção 3, esse ambiente será utilizado para 
apresentar e validando  a metodologia e as suas etapas através de um estudo de caso. 
Por fim apresenta-se a conclusão do trabalho. 

2. O Ambiente de DW 
O aspecto fundamental na criação de um DW reside na separação dos dados  do 
ambiente operacional para o ambiente de DW. A Figura 1 apresenta um ambiente típico 
de DW. Basicamente, pode-se dividir este ambiente em três componentes principais: 

1) As fontes de dados: Os dados carregados para o DW são extraídos dos bancos 
de dados operacionais e fontes externas.  



  

2) O DW: Os dados carregados para o DW passam pelo processo de extração, 
transformação e então armazenados em um formato apropriado (esquema estrela) que 
facilite o processamento analítico. 

3) Os usuários: Os dados do DW são acessados pelos usuários através de 
ferramentas analíticas que possuem um conjunto de funcionalidades que facilitam o 
processo de exploração dos dados. 

Um aspecto importante na construção de um ambiente de DW é a escolha da 
abordagem de desenvolvimento. A decisão de usar a estratégia botton up ou top down 
deve ser tomada com cuidado. Nesta proposta de metodologia adota-se a abordagem top 
down para a fase de definição do projeto (planejar o todo) e botton up para as demais 
fases que conjuntamente representam a fase de desenvolvimento do DW (implementar 
em partes). A vantagem desta abordagem é que o planejamento global resulta em um 
projeto mais consistente e integrado permitindo que o mesmo seja implementado aos 
poucos e assim, partes do DW sejam liberadas e utilizadas com maior rapidez. 

 
Figura 1:  Um ambiente típico de DW (Fonte: Dill, 2002) 

Neste trabalho, com o objetivo de apresentar e aplicar a metodologia para 
construir o ambiente mostrado na Figura 1, utiliza-se ferramentas de desenvolvimento 
de DW as quais auxiliam o projetista nas várias fases do projeto. Estas ferramentas 
estão divididas nas seguintes categorias: 

• Servidor de banco de dados: IBM DB2 V7.2 
• Ferramenta ETC: IBM DB2 Warehouse Manager V7.2 
• Ferramenta OLAP: IBM DB2 OLAP STARTER KIT V7.2 

Para viabilizar o estudo de caso, usa-se o banco de dados operacional da 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí) limitando-
se ao sistema de concurso vestibular.  

3. Metodologia para desenvolvimento de DW 
A metodologia que será desenvolvida neste trabalho estende e complementa o trabalho 
apresentado em [Herdem 2000]  cujas etapas são muito familiares e utilizadas para o 
desenvolvimento dos tradicionais  sistemas transacionais. Embora o desenvolvimento 
de um DW possua aspectos diferenciados com relação aos sistemas tradicionais muitas 
das lições aprendidas no desenvolvimento de sistemas SPT são de grande valia e devem 
ser utilizadas no projeto de DW. Esta metodologia foi escolhida pelo fato de considerar 
a experiência da equipe responsável pelo ambiente SPT considerado requisito 
fundamental para o sucesso de um projeto de DW. 



  

A Figura 2 mostra as fases da metodologia que compõem o ciclo de 
desenvolvimento do DW. O principal aspecto a ser considerado é a natureza iterativa do 
desenvolvimento do DW característica que distingue o ciclo de vida de um projeto de 
DW de outros projetos de desenvolvimento e que permite rapidamente liberar partes do 
DW para o usuário enquanto outra parte pode estar sendo desenvolvida[Ballard et al. 
2000]. A seguir descreve-se individualmente cada uma das fases da metodologia. 

 
Figura 2: Fases da metodologia de desenvolvimento de DW 

[Fonte: Ballard et al. 2000] 

3.1 – Gerência e definição do projeto 
O componente de gerência do projeto tem a responsabilidade de estabelecer o plano 
geral do projeto. Este plano deve ser conhecido por todos os membros que farão parte 
da equipe de desenvolvimento do projeto. O plano deve estabelecer o prazo do projeto, 
os recursos disponíveis e principalmente a expectativa dos usuários com relação ao 
projeto. O gerente de projeto tem a responsabilidade de estabelecer as principais 
variáveis do projeto incluindo: 1) As funções que o DW irá disponibilizar; 2) Alocação 
de recursos (máquinas, ferramentas, pessoas);  3) Qualidade (definição de prazos não 
realísticos pode levar a equipe a seguir atalhos e comprometer a qualidade do DW). 

Na definição do projeto estabelecem-se os objetivos maiores prevenindo assim 
as constantes mudanças que podem ocorrem durante as fases do ciclo de 
desenvolvimento à medida que novos requisitos são identificados. Contudo, deve-se ter  
como desafio a construção de um DW flexível e que tenha a habilidade de absorver as 
futuras expansões. Esta fase inclui também o entendimento dos conceitos e tecnologias 
relacionados ao ambiente de inserção do DW, sendo recomendado um planejamento 
prévio para determinar a escolha da arquitetura e infra-estrutura necessária para 
possibilitar o pleno desenvolvimento do DW. 

3.2 – Modelagem Conceitual 
Na modelagem conceitual de DW não basta apenas realizar o levantamento de 
requisitos dos usuários. Adicionalmente, as estruturas dos bancos de dados operacionais 
devem ser consideradas. Os requisitos dos usuários e as estruturas dos bancos de dados 
possuem influência estática e dinâmica, caracterizadas pelas possíveis alterações nos 
requisitos dos usuários e pela mudança na estrutura do banco de dados em questão 
[Bohnlein and Ende 1999]. Existem basicamente duas abordagens para obter os 
requisitos do DW. A primeira alternativa concentra-se mais diretamente no usuário. A 
segunda alternativa dá maior ênfase aos dados existentes nos sistemas da organização. 
Neste trabalho, a fase de levantamento de requisitos teve como base às informações do 
usuário e os dados existentes nos bancos de dados operacionais.  



  

Em [Sapia 1998] encontra-se uma extensão ao modelo E/R para o paradigma 
multidimensional. Novos elementos gráficos são introduzidos para estender o modelo 
E/R conforme mostra a Figura 3. Neste trabalho, para a elaboração do modelo 
conceitual,  adotou-se  a referida representação gráfica. 

A Figura 3 mostra o modelo conceitual elaborado a partir dos requisitos 
levantados. No centro do esquema encontra-se o fato vestibular que é composto por seis 
medidas: 1) Vagas - Corresponde ao número de vagas oferecidas; 2) Inscritos - 
Número de candidatos inscritos;  3) Classificados - Número de candidatos classificados 
no vestibular; 4) Aprovados - Número de candidatos aprovados no vestibular; 5) Não 
aprovados - Número de candidatos não aprovados no vestibular;  6) Suplentes: 
Número de candidatos suplentes. 

 
Figura 3: Modelo conceitual do sistema de vestibular 

Além da tabela de fatos, o esquema conceitual possui cincos dimensões: 1) A 
dimensão CAMPUS: A Universidade oferece curso de graduação em vários campus; 2 
A dimensão REGIME: Um curso pode pertencer ao Regime Regular (normal) ou 
Especial (período de férias, meses de janeiro, fevereiro e julho); 3) A dimensão 
CURSO: Os vários cursos oferecidos a cada vestibular; 4) A dimensão TEMPO: A 
cada ano são realizados dois vestibulares (Semestral); 5) A dimensão CIDADE: Tem a 
finalidade de realizar a estatística da origem dos candidatos do vestibular. 

3.3 – Projeto lógico 
Neste trabalho foi usado a técnica de modelagem dimensional de [Kimball 1998] para a 
criação do projeto lógico do DW. Esta técnica é caracterizada pela criação do esquema 
estrela a partir  do esquema conceitual criado na fase anterior. Esta fase é inteiramente 
desenvolvida através da utilização de uma ferramenta que suporta a construção do 
esquema estrela. O Centro de DW do IBM DB2 guia o projetista através das várias 
etapas do projeto lógico conforme mostra a Figura 4. 



  

 
Figura 4: Centro de DW do IBM DB2. 

A primeira etapa do projeto lógico do DW é a definição de um assunto(Subject 
Áreas). Um assunto compreende um conjunto de processos relacionados á uma área 
especifica do negócio. No presente estudo de caso, foi definido o assunto Vestibular. O 
objetivo principal de um assunto é a elaboração de um esquema de DW (Cubo de 
dados). Este esquema é construído gradativamente através dos processos que estão 
relacionados ao assunto.  Um processo tem a finalidade de transformar os dados que 
armazenados nos sistemas fonte cuja  origem dos dados pode derivar de várias bases de 
dados e podem estar armazenadas em sistemas diferentes.  

Um exemplo de processo de transformação de dados é apresentado na Figura 5a. 
o qual transforma dados de um arquivo texto para uma tabela e será armazenada no 
banco de dados do DW e compreende a dimensão Tempo do esquema estrela resultante.  

Através do uso do centro de DW, podem-se modelar complexos processos de 
transformação de dados. Este trabalho não tem o objetivo de mostrar as potencialidades 
(e limitações) da ferramenta. Apenas serão apresentados aqueles recursos utilizados na 
fase de criação do estudo de caso. 

 



  

 

Ao final da execução de todos os processos de transformação dos dados fontes, 
obtêm-se então o esquema estrela resultante, conforme ilustra a Figura 6. O esquema 
compreende as seguintes tabelas: Uma tabela de fatos ao centro (DW.TB_FATVES) e 
quatro tabelas dimensionais correspondentes as dimensões Campus  (DW.TB_CAM), 
Regime (DW.TB_REG), Curso (DW.TB_CUR), e Tempo (DW.TB_TIME). 

 
Figura.6: Esquema estrela do sistema de vestibular 

3.4 – Projeto Físico 
Os principais aspectos a serem considerados no projeto físico do DW são [13]: 1) 
Indexação; 2) Materialização de visões; 3) Particionamento, paralelismo; 4) Nível de 
redundância dos dados; 5) Sintonia dos parâmetros do banco de dados. 

A sintonia do banco de dados é fundamental no ambiente de DW dado que a 
natureza da carga é diferente do ambiente transacional. Os ambientes OLTP são 
configurados para realizar as transações dos vários usuários simultâneos no menor 
tempo possível. Os parâmetros de configuração ajustados são responsáveis pela melhora 
do desempenho em 20 a 25% [Hayes and Gunning  2002]. Os 75% restantes derivam de 
ajustes nas instruções de consulta. Isso envolve alterações no projeto físico do banco de 
dados, disponibilidade e características dos índices, replicação e particionamento de 
tabelas. 

3.5 – Outros aspectos importantes da metodologia 
Outros aspectos importantes que devem ser considerados no projeto de DW são: 1) 
Metadados; 2) Granularidade do DW  e 3) Atualização do DW. Os metadados mantêm 
informações sobre o conteúdo que está armazenado no DW e são elaborados 
gradativamente ao longo de todo o processo de desenvolvimento do DW. Através da 
exploração dos metadados, os usuários podem encontrar as tabelas que originaram os 
dados do DW. A granularidade do DW registra que nível de detalhe os dados estarão 
disponíveis para a análise do usuário, isto é, determina a sua dimensionalidade 
possuindo influência direta no tamanho e desempenho do banco de dados. A escolha de 
um nível de granularidade inadequada pode comprometer e até inviabilizar o uso do 
DW. Por último, a etapa de atualização de dados deve ser suportada pela ferramenta de 
desenvolvimento DW  a qual deve suportar as seguintes atividades: 

Figura 5a: Dimensão Tempo Figura 5b: Fato Vestibular 



  

• Automação do processo de extração, conversão e carga dos dados; 
• Definição da periodicidade da atualização; 
• Possibilidade de integração com outras ferramentas. 
 

4. Conclusão 

O objetivo deste  trabalho foi a proposição de uma metodologia de desenvolvimento de 
DW e a avaliação da sua aplicabilidade através de um estudo de caso.  A metodologia é 
dividida em quatro etapas principais: Gerência e definição do projeto, modelagem 
conceitual, projeto lógico e projeto físico. Conclui-se que a proposta elaborada constitui 
um avanço em relação as anteriores, pois apresenta uma sistemática mais apropriada a 
qual adere à realidade dos sistemas existentes nas empresas. Também, valoriza a 
experiência que a equipe possui no desenvolvimento de sistemas transacionais, pois as 
fases que compõem a metodologia já são largamente utilizadas no desenvolvimento de 
sistemas OLTP reduzindo significativamente a complexidade do processo. Outro ponto 
positivo da metodologia é a possibilidade do processo todo ser suportado por uma 
ferramenta de desenvolvimento a qual aumenta a produtividade, simplificando e 
automatizando tarefas complexas e trabalhosas comuns em sistemas de DW.  
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Resumo. A gestão por projetos tem se tornado a opção de um número cada vez 
maior de empresas. Neste artigo é destacado o importante papel de um escritório de 
projetos para a obtenção do sucesso nos empreendimentos organizacionais, sendo 
apresentado um mapeamento de suas atribuições e o resultado de uma pesquisa 
sobre seu nível de automação. 

1. Introdução 
As organizações, de uma maneira geral, possuem muitos projetos ocorrendo simultaneamente. 
Neste contexto, é importante que cada gerente mantenha o foco, coordene sua equipe e se 
preocupe com os resultados de seu escopo, para que obtenha sucesso.  

A fim de permitir que o gerente concentre-se em suas metas se faz necessário uma 
equipe central para organizar, acompanhar, coletar resultados, capacitar e coordenar a 
execução do portfólio de projetos, mantendo-os alinhados às estratégias definidas pela alta 
administração. Uma equipe com este perfil é a que deve compor o chamado Escritório de 
Projetos (EP). 

Além de desonerar a carga dos gerentes e de garantir o alinhamento estratégico dos 
projetos, um escritório de projetos também tem o importante papel de buscar, conforme 
Verzuh (2000, p.344), a manutenção dos processos e metodologias definidas: “[...] se 
ninguém estiver responsável pelas práticas de gestão do projeto, incluindo o gerenciamento da 
carteira, toda a idéia provavelmente irá se esvaecer e terminará como mais um modismo 
passageiro da gerência”. 

Outro aspecto organizacional a ser considerado é o apontado por Natali et. al. (2002, 
p.1): “Para ser reutilizado, o conhecimento não pode estar no nível do indivíduo. O 
conhecimento individual é perdido quando o indivíduo sai da empresa e não é facilmente 
localizado em grandes organizações”. Um escritório de gerenciamento de projetos permite 
avaliar os esforços sob uma perspectiva que transcende a visão isolada de um projeto. 
Sucessos e fracassos passam a ser melhor mapeados, apresentando-se como referências para 
decisões futuras, como escolha de fornecedores ou dos recursos humanos mais adequados 
para determinado tipo de projeto, por exemplo. Para Elias(2004, p.13), o EP deve “[...] buscar 
o alinhamento das iniciativas ou projetos com a estratégia da empresa, direcionando, não 
apenas os esforços, mas também os recursos investidos, na tentativa de atingir os objetivos 
traçados pela alta administração [...]”. 

As atribuições específicas que o escritório de projetos recebe podem variar, mas a sua 
importância estratégica dentro das organizações é evidente. Este artigo apresenta um 
mapeamento das atribuições de um escritório de projetos, buscando identificar a importância 
destas responsabilidades e o seu nível de automação nos sistemas. 
2. O escritório de gerenciamento de projetos 
O EP vem ganhando importância porque, conforme Dinsmore (1999, p.73): “O escritório de 
projetos é a chave para assegurar que o gerenciamento de projetos seja aplicado eficazmente 
em toda a organização.”. Ao instituir uma cultura de projetos, a padronização e o controle 
passam a ser fundamentais para o acompanhamento das atividades. 



  

Mas, afinal, o que é um escritório de projetos? O PMI (2005, p. 17) apresenta o 
seguinte conceito: “Um escritório de projetos (PMO1) é uma unidade organizacional que 
centraliza e coordena o gerenciamento de projetos sob seu domínio.” 

Para Prado (2005, p. 2), pode ser definido como “[...] um pequeno grupo de pessoas 
que têm relacionamento direto com os projetos da empresa, seja prestando consultoria e 
treinamento, seja efetuando auditoria e acompanhamento de desempenho”. 

Conceitos de outros autores poderiam ser citados, mas as idéias expressadas nestas 
duas definições podem resumir o que vem a ser um escritório de projetos. O escritório de 
projetos é um grupo de pessoas (organizadas em um setor, que pode existir fisicamente ou 
apenas “virtualmente”) que centraliza determinado grupo de atividades (coordenação, 
consultoria, treinamento, auditoria, acompanhamento, entre outros) nos projetos sob seu 
domínio. 
3. Atribuições do EP 
As atribuições de um escritório de projetos podem variar, tanto que a literatura apresenta 
diversas formas para classificar os diferentes modelos de implementação. Algumas 
classificações utilizam nomenclaturas para os tipos de escritórios. Outros autores apresentam 
os diferentes modelos adotando uma classificação de níveis. Para Dinsmore (1999, p. 90) 
“Esses conceitos de escritório de projetos se materializam de várias formas dependendo da 
cultura e da prática anterior da empresa, e das características dos projetos existentes”. No 
mundo real e prático, as implementações de EP’s ocorrem em composições híbridas, 
moldando-se às necessidades da organização. Os nomes utilizados devem servir apenas para 
inspirar e permitir o estudo de algumas possíveis composições dos escritórios.   

A identificação das atribuições do EP foi realizada a partir dos apontamentos 
indicados durante visitas a empresas que implementaram um escritório de projetos e também 
a partir dos apontamentos das obras de Barcaui (2002), Block e Frame(1998), Elias(2004), 
PMI (2005), PMI RJ (2004), Prado(2005) e Verzuh (2000). O esquema que segue representa a 
metodologia empregada para gerar a relação geral de funções de um escritório de projetos. 

 
Figura 1. Metodologia utilizada para mapeamento das atribuições de um EP 

                                                 
1 PMO é o acrônimo do inglês para Project Management Office, que significa Escritório de Gerenciamento de 
Projetos (tradução do autor).  



  

Todas as atribuições citadas foram relacionadas em uma listagem, para então serem 
agrupadas por similaridade. Muitas delas repetiam-se entre autores diferentes. Ao final deste 
processo, foram identificados 12 grupos de atribuições, nomeados de forma a identificar o 
principal aspecto de cada um. As funções foram condensadas dentro de cada grupo, 
resumindo de uma listagem de 10 a 20 atribuições para uma com 2 a 5 atribuições por grupo. 
Esta condensação foi necessária pois muitos itens da listagem eram similares, ou 
complementares, sendo que este trabalho não reduziu a riqueza de apontamentos, apenas 
facilita seu estudo. 

Os 12 grupos identificados foram: metodologia, gerência do conhecimento, 
treinamento, controle de projetos, geração de relatórios e reporte à alta administração, 
auditoria, alinhamento estratégico, suporte e consultoria no planejamento, controle de 
recursos, seleção e suporte a software, relacionamento com clientes e gerência de projetos. 

O quadro resumo que segue destaca cada grupo, com a listagem das atribuições 
vinculadas. 

Tabela 1. Grupos de atribuições de um EP 
Grupo Atribuições 

Metodologia 

• Estabelecer metodologia para cada tipo de projeto 
controlado pelo escritório de projetos; 

• Monitorar e controlar os projetos em cada etapa do fluxo; 
• Disponibilizar modelos de documentos. 

Gerência do conhecimento 

• Armazenar os documentos de cada projeto. 
• Armazenar dados dos projetos em repositório que 

permita a sua recuperação e avaliação histórica; 
• Registrar apontamentos de lições; 
• aprendidas no decorrer do projeto e na sua finalização. 

Treinamento 

• Planejar e realizar treinamentos para a equipe de 
projetos, incentivando o aperfeiçoamento profissional; 

• Acompanhar a evolução de conhecimento dos 
colaboradores, definindo e oferecendo suporte a um 
plano de carreira. 

Controle de projetos 

• Controlar o portfólio de projetos; 
• Organizar os projetos, agrupando-os nos portfólios 

dentro de programas, projetos e subprojetos; 
• Monitorar os projetos, alertando quando algum 

apresentar desvio do planejamento. 

Geração de relatórios e reporte à alta administração 

• Gerar relatório, cruzando dados de diversos projetos; 
• Evidenciar comparativos de “previsto x realizado”; 
• Disponibilizar a visualização dos dados através de 

gráficos; 
• Gerar relatórios com projeções e tendências; 
• Controlar o acesso a determinadas informações. 

Auditoria 

• Controlar detalhadamente as informações e processos 
dos projetos, analisando itens como orçamento, 
cronograma, riscos, entre outros; 

• Definir métricas de qualidade para as auditorias, 
emitindo relatórios destas avaliações. 

Alinhamento estratégico 

• Identificar as metas estratégicas da organização, 
relacionando os objetivos a serem alcançados e definindo 
os indicadores que possibilitam acompanhar o 
cumprimento dos objetivos; 

• Identificar metas e objetivos específicos a serem 
atingidos por cada projeto proposto; 

• Selecionar e priorizar os projetos do portfólio. 

Suporte e consultoria no planejamento 

• Permanecer em contato com gerentes de projeto, 
oferecendo suporte e consultoria; 

• Participar de reuniões para esclarecimentos e auxílio na 
elaboração do plano de projetos; 

• Contribuir e sugerir na elaboração dos documentos do 
projeto; 

• Atender a solicitações de produtos, serviços e 
intermediações. 



  

Grupo Atribuições 

Controle de recursos 

• Controlar os recursos e suas alocações; 
• Selecionar recursos baseado em indicadores de 

desempenho; 
• Gerenciar re-alocações de recursos. 

Seleção e suporte a software 
• Gerência de configuração; 
• Suporte ao uso de softwares; 
• Realização de benchmarkings. 

Relacionamento com clientes 
• Participar de reuniões com clientes; 
• Avaliar a satisfação do cliente. 

Gerência de projetos 
• Gerenciar projetos; 
• Assumir a gerência de projetos complexos ou com 

problemas. 

 
4. Benchmaking 
Para realizar a análise da situação do mercado, foi realizado um benchmarking. Esta seção 
descreve a metodologia utilizada na realização desta pesquisa. 
4.1 Criação dos questionários 
Foram criados dois questionários: um para gerentes de projeto e outro para fabricantes de 
ferramentas para gestão de projetos ou escritórios de projetos.  

Ambos apresentaram as 34 atribuições, distribuídas em 11 grupos, seguindo 
praticamente o mesmo modelo de agrupamento de atribuições apresentado na seção anterior. 

O que diferencia cada questionário de pesquisa são as opções a serem assinaladas para 
cada atribuição. Os gerentes são questionados, no que pode ser chamado de parte 1, quanto a 
real necessidade de automação da atribuição, tendo como alternativas: essencial, desejável ou 
desnecessária. Também deve ser indicado, no que pode ser chamado de parte 2 do 
questionário, se a ferramenta atualmente utilizada atende à atribuição: atende, em parte ou não 
atende.  

Já os fabricantes de ferramentas são questionados quanto ao nível de disponibilidade 
da atribuição na sua ferramenta, tendo como alternativas: disponível, parcialmente ou não 
disponível.  

Convém destacar que a proposta da pesquisa não é ranquear empresas ou ferramentas, 
mas identificar o nível de automação das atribuições de um EP e a sua importância  para as 
organizações. Outro ponto a ser considerado é o de que os dados da parte 2 do questionário 
dos gerentes são combinados com o questionário dos fabricantes, pois ambos avaliam a 
aderência de ferramentas para as questões do escritório.  
4.2 Amostra 
Em Websystems (2005) estão catalogados, atualmente, aproximadamente 250 ferramentas de 
gerenciamento de projetos. Milhares são as pessoas envolvidas em gerência de projetos no 
mercado. O universo potencial do estudo proposto, portanto, é bastante amplo. 

Frente a isto, a amostragem apresenta-se como um estudo de caso. Segundo Bonoma, 
apud Fleck (2002, p. 62), a utilização de estudo de caso é uma metodologia útil “[...] quando o 
fenômeno a ser estudado é amplo e complexo, onde o corpo de conhecimentos existente é 
insuficiente para suportar a proposição de questões causais e nos casos em que o fenômeno 
não pode ser estudado fora do contexto onde naturalmente ocorre”.  

A utilização da metodologia de estudo de caso avaliza a coleta de dados e sua análise 
para um cenário limitado. A partir do artigo de Bressan (2000), pode-se concluir que a 
validade desta metodologia para este trabalho é consultiva, pois “[...] refere-se à possibilidade 
de se consultar os envolvidos no processo de pesquisa – entrevistadores, observadores, 
respondentes, entrevistados – para se obter informações sobre sua precisão, completude, 
relevância, etc. dos dados obtidos”, segundo conceito de Sykes, apud Bressan (2000). 



  

Através de listas de discussão, foi estabelecido contato com 4 gerentes interessados em 
contribuir com o trabalho. Para estes foi enviado o respectivo questionário. Já o outro foi 
enviado para 20 fabricantes, a partir de sugestões dos próprios gerentes. 
4.3 Resultados 

Foram 3 questionários de gerentes e 3 de fabricantes obtidos como resposta. Para a 
amostragem de aderência de ferramentas, tem-se, portanto 6 amostras válidas. Já para 
avaliação da importância das atribuições, 3 amostras. A identidade dos entrevistados é 
preservada, dentro da proposta de não ranquear os envolvidos na pesquisa. Apenas para 
avalizar a amostragem, cabe citar que os respondentes do questionário dos gerentes são: um 
membro de EP de instituição bancária, um consultor na área de gestão de projetos e um 
gerente de projetos de uma organização do terceiro setor. Dentre as ferramentas avaliadas 
estão aplicações líderes no mercado na área de gerenciamento de projetos, uma aplicação de 
software free e uma aplicação desenvolvida internamente por uma das empresas. 

A fim de permitir o cruzamento dos dados obtidos, foi utilizada a seguinte 
metodologia: 

• Para cada nível de necessidade, estabeleceu-se um peso, valorizando as 
características que se apresentam mais essenciais. Foi definido o “Índice de 
necessidade de automação”, que computa 2 pontos para atribuição 
considerada essencial, 1 para a desejável e 0 ponto para a desnecessária; 

• Para destacar a não automação das atribuições nas ferramentas, foi definido o 
“ Índice de ausência de automação”, que valoriza as características que não 
estão sistematizadas, considerando 0 ponto para as atendidas pelas 
ferramentas, 1 para as atendidas em parte e 2 pontos para as não atendidas; 

• O “Índice Geral” reflete o cruzamento dos dois critérios anteriores, 
apresentando-se como o produto da multiplicação destes; 

• Para cada grupo de atribuições, foi estabelecido o “Índice do grupo”, obtido 
através da soma dos índices gerais de cada característica, dividida pela 
quantidade destas. 

A tabela que segue apresenta os resultados obtidos: 
Tabela 2. Cruzamento de dados da pesquisa 

Característica 
Índice de 

necessidade de 
automação 

Índice de 
ausência de 
automação 

Índice geral Índice do 
grupo 

1.0 Metodologia         

1.1 Estabelecer metodologia para cada 
tipo de projeto controlado pelo 
escritório de projetos. 

2,0 1,0 2,0 

1.2 Simulação de cenários. 1,3 1,8 2,0 
1.3 Monitorar e controlar os projetos em 

cada etapa do fluxo. 2,0 0,7 1,3 

1.4 Disponibilizar modelos de 
documentos. 

1,7 0,7 1,1 

1,6 

2.0 Gerência do conhecimento         

2.1 Armazenar documentos de cada 
projeto 1,7 0,7 1,1 

2.2 Dados dos projetos devem ser 
armazenados em repositório que 
permita avaliação histórica. 

1,7 0,8 1,4 

2.3 Registro de apontamentos de lições 
aprendidas no decorrer do projeto e na 
sua finalização. 

1,3 0,8 1,1 

1,2 

3.0 Treinamento         



  

Característica 
Índice de 

necessidade de 
automação 

Índice de 
ausência de 
automação 

Índice geral Índice do 
grupo 

3.1 Realizar treinamentos da equipe. 1,0 1,3 1,3 
3.2 Acompanhamento da evolução do 

nível de conhecimento dos 
colaboradores a fim de oferecer 
suporte ao plano de carreira. 

1,0 1,5 1,5 
1,4 

4.0 Controle de projetos         

4.1 Controle do portfólio de projetos. 2,0 0,5 1,0 
4.2 Organização de projetos, agrupando-

os dentro de programas, portfólios, 
projetos e subprojetos 

2,0 1,2 2,3 

4.3 Alertar quando projeto apresentar 
desvio acima do tolerável em 
determinado parâmetro definido. 

2,0 1,0 2,0 

1,8 

5.0 Geração de relatórios e reporte à 
alta administração 

        

5.1 Geração de relatórios, com  
cruzamento de dados diversos dos 
projetos. 

1,3 1,3 1,8 

5.2 Evidenciar comparativos de previsto x 
realizado. 2,0 0,8 1,7 

5.3 Disponibilizar visualização dos dados 
através de gráficos. 1,0 0,7 0,7 

5.4 Geração de relatórios com projeções e 
tendências. 2,0 1,0 2,0 

5.5 Controle no acesso a determinados 
tipos de relatórios. 1,0 0,8 0,8 

1,4 

6.0 Auditoria         

6.1 Controle detalhado de informações do 
projeto, como orçamento, 
cronograma, riscos, entre outros. 

2,0 0,7 1,3 

6.2 Emitir relatórios de auditoria. 1,7 1,3 2,2 

1,8 

7.0 Alinhamento estratégico         

7.1 Identificar as metas estratégicas da 
organização. 1,3 1,3 1,8 

7.2 Identificar as metas estratégicas da 
organização para cada projeto. 1,3 1,3 1,8 

7.3 Priorização de projetos do portfólio. 2,0 1,0 2,0 

1,9 

8.0 Suporte e consultoria no 
planejamento 

        

8.1 Permanecer em contato com gerentes 
dos projetos, oferecendo suporte e 
consultoria. 

1,7 1,2 1,9 

8.2 Participar de reuniões com gerentes 
de projetos para esclarecimentos e 
elaboração do plano de projeto. 

1,3 1,5 2,0 

8.3 Contribuir e sugerir na elaboração dos 
documentos do projeto. 1,3 1,5 2,0 

8.4 Atender a solicitações de produtos, 
serviços e intermediações. 1,7 1,2 1,9 

2,0 

9.0 Controle de recursos         

9.1 Controle pool de recursos e suas 
alocações. 2,0 1,2 2,3 

9.2 Seleção de recursos baseado em 
métricas. 2,0 1,5 3,0 

2,8 



  

Característica 
Índice de 

necessidade de 
automação 

Índice de 
ausência de 
automação 

Índice geral Índice do 
grupo 

9.3 Gerenciar re-alocação de recursos. 2,0 1,5 3,0 
10.0 Seleção e suporte a softwares         

10.1 Gerência de configuração 1,0 1,3 1,3 
10.2 Suporte ao uso softwares 1,0 1,0 1,0 
10.3 Controle de benchmarking 0,7 1,7 1,1 

1,1 

11.0 Outros         
11.1 Avaliação da satisfação do cliente. 0,7 1,3 0,9 

11.2 Assumir controle de projetos 
complexos ou que estejam com 
problemas. 

1,7 1,3 2,2 
1,6 

 
Esta visão permite evidenciar claramente os grupos que apresentam maior necessidade 

de automação combinada com a deficiência no seu atendimento por parte das ferramentas de 
mercado.  

O índice médio para o “Índice de necessidade de automação” é de 1,5 pontos, sendo 
que 19 atribuições, das 34 relacionadas, ficaram acima desta pontuação média. Estes dados 
valorizam o mapeamento realizado, pois a maioria das responsabilidades relacionadas no 
questionário encontram-se próximos da pontuação máxima possível (2 pontos). Destacam-se 
o grupo de controle de projetos e o de controle de recursos, ambos tendo todas as suas 
atribuições consideradas como de automação necessária para todos os gerentes entrevistados. 
Já o grupo de treinamento e o de seleção e suporte a software possuem as características cuja 
sistematização apresenta-se como de menor importância. 

Para o “Índice de ausência de automação” a média ficou em 1,1 pontos. A média pode 
ser considerada alta, pois indica a deficiência em termos de sistematização das atribuições. 
Das 34 questões, apenas 15 ficaram abaixo da média, o que reforça a necessidade de evolução 
das ferramentas. O grupo de gerência do conhecimento apresenta o melhor índice neste 
quesito, enquanto que o grupo de suporte e consultoria no planejamento e o de controle de 
recursos atingiram a maior pontuação média em termos de ausência de automação. 

O “Índice Geral” e o “Índice do grupo” permitem visualizar o cruzamento dos 
apontamentos anteriores. Destaca-se dos demais o grupo de atribuições ligadas ao controle de 
recursos (2,8 pontos), o que indica que este se apresenta como a principal deficiência 
percebida nas ferramentas avaliadas.  
5. Conclusões 

A pesquisa realizada trouxe uma contribuição interessante no que diz respeito ao 
mapeamento das possíveis responsabilidades do escritório de projetos. Em meio a diferentes 
modelos previstos pela literatura, o conjunto de atribuições relacionadas na seção 3 é fruto de 
um trabalho não verificado em nenhuma outra referência e pretende apresentar-se como tal 
para outras produções científicas e para profissionais que pretendam compreender os aspectos 
potencialmente relacionados com o EP.  

É interessante citar, ainda, que em todos os casos com os quais se teve contato neste 
trabalho, a área de TI se mostrou como o berço, o pioneiro na implantação de EP’s. Buscar 
compreender o porquê desta escolha, validando esta realidade para uma amostragem mais 
significativa, pode ser o tema de um novo trabalho, mas cabe considerar a hipótese de que 
este setor apresenta-se como um dos mais receptivos a mudanças (dada a rápida evolução 
tecnológica com a qual seus profissionais convivem) e, conseqüentemente, à implantação de 
metodologias de gestão por projetos. 



  

O benchmarking indica a importância da automação das atribuições mapeadas, sendo 
possível inferir os resultados observados para o mercado, mas é evidente a necessidade de 
uma pesquisa exploratória que se valha de uma amostragem mais significativa, ficando este 
levantamento também como uma sugestão para trabalhos futuros. 
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Resumo. Este trabalho utilizou um data warehouse como fonte de informação 
para a aplicação de data mining. Para isso, analisou-se uma base de dados 
real de uma empresa de varejo, correspondente a um módulo do software Sa-
dig, na qual se identificaram algumas tarefas de data mining que poderiam 
ser aplicadas. Para resolver essas tarefas, escolheu-se dois algoritmos: o K-
means e o C4.5, implementados na ferramenta denominada ToolMiner. Os al-
goritmos foram validados em bases de repositórios públicos e aplicados no 
data warehouse para resolver duas das tarefas identificadas. A partir dos re-
sultados das tarefas, são analisados os conhecimentos gerados. 

Abstract. This work used one data warehouse as a source of information for 
data mining application. To do this, it was analyzed a real database of a retail 
company, corresponding to a module of Sadig software, in which it had been 
identified some tasks of data mining that could be applied. To solve these 
tasks, it was chosen two algorithms: the K-means and the C4.5, implemented 
in the ToolMiner software. The algorithms had been validated in databases of 
public repositories and applied to the data warehouse to solve two of the iden-
tified tasks. From the results of the tasks, the generated knowledge is identi-
fied. 

1. Introdução 
A Descoberta de Conhecimento em Base de Dados (DCBD) visa descobrir padrões o-
cultos em base de dados que possam representar conhecimento válido [Fayyad 1996]. 
Possui três fases principais: o pré-processamento, quando os dados são selecionados, 
limpos e transformados; o data mining (DM), que aplica algoritmos específicos nos 
dados gerados pelo pré-processamento; o pós-processamento, que analisa os resultados 
da aplicação desses algoritmos, procurando identificar os conhecimentos válidos. 

O data warehouse (DW) fornece uma fonte de informação histórica a respeito dos 
negócios da organização, onde os dados são selecionados e extraídos das bases opera-
cionais e organizados por assunto, no qual os sistemas de apoio à decisão farão as suas 
consultas, gerando informações aos níveis gerencial e estratégico da organização [In-
mon 1997]. Apresenta-se como uma importante fonte de informação para a DCBD, pois 
pode reduzir o tempo de pré-processamento, visto que os seus dados já estão seleciona-
dos, organizados por assunto e armazenados em um único repositório. Além disso, co-
mo são dados utilizados nos níveis gerenciais da organização, possuem uma boa quali-
dade de informação. 



  

Neste contexto, este trabalho utiliza um DW como fonte de informação para a a-
plicação de DM. Para isso, é utilizado um DW de uma empresa que possui uma rede de 
lojas de venda de eletrodomésticos, móveis, aparelhos eletrônicos e ferramentas e que 
foi implementado pelo software SADIG. A base de dados utilizada é de um módulo do 
SADIG denominado de Faturamento Realizado, composta por uma única tabela que 
contém os registros de itens vendidos pelas lojas da empresa, em que cada registro ar-
mazena todas as informações da venda. É utilizada uma amostra desta base de dados de 
um período de duas semanas de venda, num total de 29.373 registros. 

Inicialmente é efetuada uma análise do DW, em conjunto com os departamentos 
de marketing e TI da empresa, com o objetivo de identificar quais as tarefas de data 
mining poderiam ser resolvidas neste domínio. São identificadas seis tarefas, três do 
tipo classificação, duas de agrupamento e uma de associação. Descartou-se a tarefa de 
associação após ser descoberto que, na base de dados, 95% das vendas eram de apenas 
um item, restringindo a apenas 5% os itens vendidos em conjunto, o que representa um 
percentual muito baixo de registros a ser utilizado por esta tarefa, sobrando para o estu-
do as tarefas de classificação e agrupamento. Para a resolução dessas tarefas, escolheu-
se os algoritmos C4.5 e K-means, que estão entre os mais utilizados pelas ferramentas 
de data mining para a resolução desses tipos de tarefas. 

2. Tarefas e algoritmos implementados 
A tarefa de classificação utiliza o aprendizado supervisionado1 para classificar um con-
junto de treinamento em classes pré-definidas. Para tanto são escolhidos os atributos 
descritivos e o atributo preditivo, também denominado atributo meta. Uma técnica para 
resolver essa tarefa é a indução de uma árvore de decisão, que permite a geração de um 
conjunto de regras de classificação [Halmenschlager 2002]. 

A tarefa de agrupamento, também denominada de clusterização, utiliza o aprendi-
zado não supervisionado2 para classificar um conjunto de dados em grupos (clusters). 
Os grupos são formados por registros que possuem características similares, determina-
das pela aproximação dos valores dos atributos analisados [Halmenschlager 2002]. 

Para resolver as tarefas de classificação, implementou-se o algoritmo C4.5. Criado 
por Ross Quinlan (1993), este algoritmo constrói uma árvore de decisão com um núme-
ro variável de partições, escolhendo como nodos da árvore os atributos mais informati-
vos, que são os que possuem o maior ganho de informação, utilizando, para isto, o cri-
tério da entropia [Feldens 1996]. O algoritmo termina a construção de um ramo da ár-
vore quando o critério de parada é satisfeito, ponto em que é adicionado um nodo fo-
lha. O critério de parada comum é quando todos os registros do subconjunto pertencem 
a uma mesma classe, porém outros critérios de parada podem ser definidos. Na imple-
mentação deste trabalho, definiu-se um valor percentual para o critério de parada, que 
indica a quantidade de registros da mesma classe em relação ao subconjunto analisado, 
que são suficientes para determinar uma folha, podendo ser configurado dinamicamen-
te. 

                                                 
1 Aprendizado supervisionado é quando são fornecidas as saídas esperadas do algoritmo.   
2 Aprendizado não supervisionado é quando que não são fornecidas as saídas esperadas. 



  

Para resolver as tarefas de agrupamento, implementou-se o algoritmo K-means. 
Proposto por MacQueen em 1967 [Engel 2002], o K-means classifica os dados em gru-
pos (clusters), em que cada cluster possui um valor central denominado centróide. O 
algoritmo trabalha calculando as distâncias dos atributos analisados em relação aos cen-
tróides de cada cluster. Após os cálculos das distâncias de todos os registros, são calcu-
ladas as médias dos atributos e ajustados os valores dos centróides, até que estes não 
mais se alterarem. Na implementação deste algoritmo, para o cálculo das distâncias, 
escolheu-se a fórmula da distância euclidiana. A fim de determinar o número de clus-
ters a serem criados é definida a variável k, que pode ser configurada dinamicamente. O 
K-means trabalha com atributos numéricos, que podem estar em escalas distintas e difi-
cultar a análise de similaridade do algoritmo; por esse motivo se implementou uma fun-
ção que realiza o escalonamento de valores, transformando-os para uma mesma escala. 

3. Aplicação do data mining, ferramenta ToolMiner 
Para a aplicação do DM, desenvolveu-se uma ferramenta denominada ToolMiner, escri-
ta na linguagem Delphi 7 e que utiliza o gerenciador de banco de dados InterBase 6.5, 
podendo ser executada no ambiente Windows. As funções principais da ferramenta são: 
Importação, que importa dados externos no formato nativo do SADIG e no formato 
texto; Pré-Processamento, que permite a seleção dos atributos a serem trabalhados e 
possui uma função de discretização3 manual de atributos; Mineração, que aplica os al-
goritmos K-means e C4.5; Visualização, que permite analisar os resultados dos algorit-
mos em vários formatos distintos; Relatórios, que fornece um log dos passos da execu-
ção dos algoritmos, exibindo os valores parciais e finais. Para a validação dos algorit-
mos, utilizaram-se bases de dados de repositórios públicos de DM, disponíveis na inter-
net [Monash 2005][UCI 2005][Weka 2005]. 

3.1 Importação de dados 

Na importação de dados, a ferramenta utiliza um arquivo de definição (Figura 1), que 
serve para reconhecer o formato do arquivo de dados e criar a tabela interna. 

 

 

| 

 

 

Figura 1. Exemplo do arquivo de definição da ToolMiner 

# Arquivo de definicao da base de dados de faturamento 

@file-name MOD0001.DBF; 

@table-name Faturamento; 

@attribute DtVenda,D,8,0; 

@attribute Filial,C,30,0; 

@attribute LinhaProd,C,30,0; 

@attribute VlVenda,N,12,2; 

Após a importação do DW de Faturamento, foram necessárias algumas operações 
de limpeza na base de dados, efetuadas através de comandos SQL. Visando facilitar a 
execução destas operações, implementou-se na própria ferramenta uma opção que per-
mite executar comandos SQL na base interna. 

                                                 
3 Função de discretização: transforma os valores dos atributos de contínuos para nominais. 



  

Para a aplicação da ferramenta no domínio, escolheu-se duas tarefas de DM, entre 
as tarefas identificadas anteriormente, avaliadas como as mais importantes pela empre-
sa: tarefa de agrupamento de vendas por lucratividade e tarefa de classificação de cli-
entes por linha de produto. 

3.2 Tarefa de agrupamento de vendas por lucratividade 

Esta tarefa teve como objetivo criar clusters com base nos atributos: valor da venda 
(VLVENDA) e valor do lucro (VLLUCRO), o que possibilitou a descoberta das rela-
ções existentes entre esses atributos e a identificação das características de cada cluster. 

Inicialmente, no módulo de pré-processamento da ferramenta, efetuou-se a sele-
ção dos atributos e foi criada a tabela de trabalho para ser utilizada na fase de minera-
ção. Após, no módulo de mineração (Figura 2), definiram-se os parâmetros para a exe-
cução do algoritmo K-means: criação de três grupos e execução da função de escalona-
mento. 

 

Figura 2. Tela de definição dos parâmetros para a execução do K-means 

Concluído o processamento do algoritmo, visualizou-se os resultados em vários 
formatos distintos, definidos no módulo de visualização da ferramenta, o que possibili-
tou estabelecer as características e as relações existentes em cada cluster. 

A Figura 3 exibe uma das visualizações da ferramenta, denominada Visualização 
dos Resultados, que permite verificar os resultados finais do algoritmo e que, neste ca-
so, exibe os resultados da tarefa executada. No grid Resultado do K-means são exibidos 
os registros utilizados, com os valores originais dos atributos trabalhados, os valores 
escalonados destes atributos, os valores das distâncias euclidianas em relação a cada 
cluster e o cluster no qual cada registro foi classificado. No grid Centróides são exibi-
dos os valores finais dos centróides de cada cluster, e no grid Estatística dos Clusters, o 
total e o percentual de registros em cada cluster. 



  

 
Figura 3. Tela de Visualização de Resultados do algoritmo K-means 

Através de outra opção de visualização, implementada na ferramenta, que mostra 
os intervalos de valores e as médias dos atributos utilizados pelo algoritmo (VLVENDA 
e VLLUCRO), dos registros já classificados em cada cluster, pode-se verificar como o 
algoritmo agrupou esses os valores. No cluster K1, os registros com os valores médios 
de venda e valores de lucro maior, no cluster K2, os valores baixos de venda e lucro 
menor e no cluster K3, os valores altos de venda e lucro negativo. Estas relações tam-
bém podem ser visualizadas na opção Visualização Gráfica (Figura 4). 

 
Figura 4. Tela Visualização Gráfica do K-means 

Para definir ainda melhor as características de cada cluster, analisaram-se os valo-
res de outros atributos presentes nos registros de cada cluster, como: linha de produto, 
sexo do cliente e idade do cliente, cujo resumo é mostrado na Tabela 1. 



  

Tabela 1. Resumo das características dos clusters 

K % de 
registros 

Valor médio 
de venda 

(R$) 

Valor médio 
do lucro 

(R$) 

Sexo do 
cliente 

Idade 
do cli-
ente 

Linha de produto 

K1 6,01% 539,94 51,97 Ambos 18-30 Móveis e Decoração - 4,9 % 
K2 86,74% 130,82 0,57 Feminino 18-30 Telefonia Móvel – 19,74% 

Móveis e Decoração – 
16,27% 
Bazar – 10,76% 

K3 7,25% 890,93 -71,74 Ambos 18-30 
 

Som e Imagem – 3,78% 
Eletrodomésticos – 2,89% 

Validou-se com a empresa os conhecimentos gerados: a maioria das vendas (clus-
ter K2) é de produtos com valores de venda e lucro baixos; a predominância de clientes 
na faixa etária de 18 a 30 anos não era de conhecimento da empresa; o cluster K1 que 
apresenta os melhores lucros, em que predomina a linha de produtos Móveis e Decora-
ção, é válido, pois essa é a linha de produtos que possui a maior margem de lucro; o 
cluster K3 que apresenta uma média negativa no lucro, em que predominam os produtos 
das linhas Som e Imagem e Eletrodomésticos, é válido, pois são esses os produtos que 
possuem as menores margens de lucro. Assim, a maioria do conhecimento foi validado, 
comprovando a eficiência da tarefa e do algoritmo aplicados, porém não representaram 
novas descobertas, com a exceção da predominância, em todos os clusters, de clientes 
com idade entre 18 e 30 anos. 

3.3 Tarefa de classificação de clientes por linha de produto 

Aplicou-se esta tarefa para descobrir os perfis de clientes de cada linha de produto. Para 
isto, utilizaram-se os atributos: linha de produto (LINHAPROD), como atributo prediti-
vo (meta); sexo do cliente (SEXO), estado civil do cliente (ESTCIVIL), salário do cli-
ente (SALARIO_N_D) e idade do cliente (IDADE_N_D), como atributos descritivos. 
Os atributos SALARIO_N_D e IDADE_N_D são atributos resultantes das operações de 
discretização dos atributos SALARIO_N e IDADE_N. A Figura 5 exibe a tela inicial de 
execução do algoritmo C4.5, que define os atributos utilizados e o critério de parada.  

 
Figura 5. Tela de definição dos parâmetros para a execução do C4.5 



  

O percentual de 70%, escolhido como critério de parada (Figura 5), foi o valor 
que apresentou os melhores resultados e não gerou uma árvore muito grande. Observou-
se que um valor alto de critério de parada gera uma árvore grande e com regras pouco 
representativas; um valor bastante baixo acarreta na generalização da árvore para as 
regras mais representativas. Por esses motivos, para cada tipo de tarefa aplicada, deve-
se testar valores distintos de critério de parada, até se encontrar um valor que gere uma 
árvore não muito grande e com regras bem representativas. 

Após a execução do C4.5, analisaram-se os resultados do algoritmo, exibidos nas 
visualizações da árvore de decisão e das regras de classificação. Os conhecimentos ge-
rados foram extraídos das regras mais representativas de cada linha de produto (Tabela 
2). 

Tabela 2. Regras mais representativas de cada linha de produto 

SE  SEXO = MASCULINO 
     E  SALARIO_N_D = MEDIO (501-1200) 
        ENTÃO  LINHAPROD = MOVEIS E DECORACAO (Q.1237 / R.6,35% / P.30,05%) 
SE  SEXO = FEMININO 
     E  ESTCIVIL = CASADO 
         E  IDADE_N_D = PLENA (31-50) 
             E  SALARIO_N_D = BAIXO (150-500) 
                ENTÃO  LINHAPROD = ELETRODOMESTICOS (Q.655 / R.3,37% / P.33,73%) 
SE  SEXO = MASCULINO 
     E  SALARIO_N_D = BAIXO (150-500) 
         E  IDADE_N_D = JOVEM (19-30) 

  E  ESTCIVIL = SOLTEIRO 
      ENTÃO  LINHAPROD = TELEFONIA MOVEL (Q.407 / R.2,09% / P.34,67%) 

As validações feitas pela empresa dos conhecimentos extraídos das regras mais 
representativas são: 

a) clientes do sexo masculino e com salário médio compram móveis e decora-
ção: não era conhecido pela empresa; 

b) clientes do sexo feminino compram eletrodomésticos: era conhecido; mulheres 
casadas, com idade entre 31 e 50 anos e que possuem salário baixo compram eletro-
domésticos: não era conhecido; 

c) homens com salário baixo, jovens e solteiros compram celulares: não era 
conhecido. 

Analisando-se estas validações, verifica-se que a maioria dos conhecimentos ge-
rados são novos para a empresa, o que significa que esta tarefa gerou novas descobertas, 
que poderão ser comprovadas através de outras amostras da base de dados, que possuam 
uma população maior de registros. 

4. Conclusão 
A utilização deste data warehouse para a aplicação de data mining apresentou como 
pontos positivos: a centralização dos dados em um único repositório, o que evitou a 
procura e a seleção nas tabelas dos sistemas transacionais, reduzindo o tempo de pré-
processamento; as informações presentes no DW permitiram identificar tarefas aplicá-
veis, as quais geraram conhecimentos válidos e novas descobertas. Entretanto, foram 



  

identificados pontos negativos como: a limitação da escolha das tarefas em função dos 
atributos existentes no DW, que neste caso se referiam a apenas um assunto de negócio; 
a necessidade da execução de algumas operações de limpeza na base de dados. Assim, 
comprovou-se que a grande vantagem de se utilizar um DW é a redução do tempo de 
pré-processamento do processo de DCBD. 

Constatou-se que para extrair bons resultados na aplicação das tarefas, durante a 
execução do processo de DCBD, são necessárias várias execuções dos algoritmos de 
DM, combinando atributos distintos da base de dados e alterando os parâmetros destes 
algoritmos, como: o percentual do critério de parada, no C4.5, e o valor da variável k, 
no K-means. Após cada execução do algoritmo devem ser analisados os resultados obti-
dos, em conjunto com os analistas de negócio da empresa, para verificar o modelo que 
gera os melhores resultados. 

A ferramenta desenvolvida e os algoritmos implementados comprovaram a sua e-
ficiência através da resolução das tarefas propostas. A ToolMiner pode ser utilizada 
para a resolução de outras tarefas do mesmo tipo, em qualquer base de dados que esteja 
no formato nativo do SADIG ou em formato texto. Para a evolução da ferramenta, suge-
re-se: a integração direta com outros gerenciadores de banco de dados; a incorporação 
de mais algoritmos para resolver outros tipos de tarefas; a implementação de técnicas de 
discretização de dados e o desenvolvimento de novas formas de visualização dos resul-
tados. Além disso, poderiam ser desenvolvidos novos algoritmos de data mining, otimi-
zando os já existentes. 
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Resumo
Este artigo apresenta um relato de experiência em que procurou-se articular alguns diagramas da
UML (modelagem semi-formal) e a linguagem de especificação Z (modelagem formal) para
realizar a especificação de um sistema de informação gerencial. Durante o experimento ficou
evidenciado os benefícios que a modelagem formal pode trazer para a melhoria da qualidade na
especificação dos requisitos de um sistema de informação. Também pôde-se perceber a
necessidade de uma clara correspondência entre as duas formas de modelagem, para que a
especificação ocorresse de forma coerente . No experimento realizado tal correspondência foi
estabelecida, garantindo que as especificações produzidas pudessem ser articuladas corretamente
e conduzissem à confecção de bons modelos  do sistema.

Palavras-Chave
Especificação de Sistemas, Modelagem Formal, Modelagem Semi-Formal, Modelagem de

Sistemas de Informação, UML, Z

1. Introdução

A modelagem dos diversos aspectos de um sistema de informação tem se tornado uma atividade
cada vez mais comum no processo de desenvolvimento de software, principalmente nas fases
iniciais onde se dá especial atenção para a definição dos requisitos [Hui, 2003]. Os requisitos
normalmente são elicitados, modelados, discutidos e posteriormente especificados, de tal forma
que um documento que especifica detalhadamente o que o sistema deve fazer é produzido. Este
documento é utilizado como guia para as fases posteriores do desenvolvimento do software
[Breitman et al., 1999].

A maioria dos documentos de especificação de sistemas de informação contém especificações
descritas em linguagem natural e especificação semi-formal com diagramas, em particular esta
segunda modalidade tem sido amplamente utilizada. Porém, a especificação semi-formal com
diagramas, tipicamente diagramas como DER1, DFD2 e mais recentemente os diagramas da
UML3 [Booch et al., 1999][OMG, 2001], freqüentemente  apresenta ambigüidades e
imprecisões, que podem levar a problemas na implementação do software.

                                                          
1 Diagrama Entidade-Relacionamento
2 Diagrama de Fluxo de Dados
3 Unified Modeling Language



Vários métodos formais de especificação de sistema têm sido propostos nos últimos 20 anos
[Vienneau, 1997][Wing, 1990], tendo como um dos objetivos principais oferecer notações e
semânticas precisas para a especificação de software, de tal forma que ambigüidades e
imprecisões possam ser efetivamente evitadas na especificação, e portanto diminuída a
incidência de problemas na implementação do software [Potter, 1996].

Porém os métodos formais têm sido pouco usados, comparativamente aos métodos semi-formais
de especificação [Sommerville, 2001]. Alguns motivos que podem ser apontados para o pouco
uso de métodos formais dentro da comunidade de desenvolvedores de software são:

• Pouca divulgação dos métodos formais perante os desenvolvedores de software em
formação (graduandos em cursos de computação);

• As notações formais são difíceis de serem entendidas, pois normalmente requerem
conhecimento matemático prévio;

• Não há ferramentas "maduras" de software que gerem código fonte efetivo para uso, a partir
da notação formal, ficando uma lacuna entre a especificação formal e a implementação dos
programas.

Este artigo apresenta um relato de experiência sobre o uso de métodos formais, em particular a
linguagem de especificação Z, articulada com o uso de métodos semi-formais, em particular a
UML, na modelagem e especificação de um sistema de informação gerencial. A escolha de um
sistema de informação gerencial para a realização do experimento foi proposital, pois o objetivo
foi experimentar a utilização de um método formal para a modelagem de um sistema cuja
natureza (gerenciamento de informações) é muito encontrada no mercado de desenvolvimento de
software [Palshikar, 2001][ Saiedian, 1997].

Espera-se que este trabalho possa contribuir para a divulgação de métodos formais no uso
cotidiano de desenvolvimento de sistemas de informação, aproximando as práticas de
modelagem semi-formais (com diagramas) da modelagem formal, aproveitando a potencialidade
de ambas as abordagens dentro de um mesmo processo de especificação de sistemas.

2. O Desenvolvimento do Experimento

O sistema de informação escolhido compreendia um subconjunto do sistema de informação de
uma cooperativa médica4. Este subconjunto tinha por objetivo gerenciar as informações
pertinentes ao atendimento domiciliar dos pacientes da cooperativa médica. Esta modalidade de
atendimento abrangia um universo de 377 pacientes e 12 profissionais da área médica, com uma
média de 1.700 atendimentos mensais. Os stakeholders  do sistema constituíam-se de três
usuários operativos do sistema, uma gerente de seção e dois engenheiros de requisitos (um sênior
e um iniciante).  A figura 1 apresenta uma macro-visão das funcionalidades esperadas do sistema
de informação a ser implementado.

                                                          
4 A cooperativa médica em questão foi a UNIMED da cidade de Piracicaba-SP.



Figura 1 - Funcionalidades esperadas para o sistema de informação de atendimento domiciliar de
pacientes.

A Figura 1 apresenta um diagrama de casos de uso, que mostra as funcionalidades esperadas do
sistema de informação a ser implementado. Neste diagrama cada elipse representa um requisito
funcional a ser implementado no sistema [Cockburn, 2000].

2.1 Especificação Semi-Formal

A especificação dos requisitos iniciou-se com a modelagem semi-formal das informações
pertinentes ao sistema de informação em análise. As informações foram obtidas com várias
seções de entrevistas junto aos futuros usuários do sistema, pessoas que atuavam diretamente
dentro do sistema de informação (profissionais da área médica, auxiliar de escritório e gerente de
seção). Após o levantamento de informações, o primeiro modelo produzido foi o diagrama de
casos de uso apresentado na Figura 1. Após uma validação inicial dos requisitos expressos no
diagrama de casos de uso partiu-se para a modelagem dos dados da aplicação, utilizando-se o
diagrama de classes para tal modelagem (conforme mostrado na Figura 2).

Na figura 2 o diagrama de classes apresentado expressa a organização das informações presentes
no módulo paciente5 do sistema de informação. Neste modelo a ênfase da modelagem foi para
os dados pertinentes ao módulo paciente, mas sem se preocupar com a distribuição das operações
que deveriam atuar sobre tais dados, pois os casos de uso estavam balizando a visão funcional da
modelagem inicial. As classes "avaliação fisioterápica" e "avaliação de enfermagem" possuiam
uma grande quantidade de atributos, que não foram mostrados na figura apenas por uma questão
de otimização de espaço ocupado pelo diagrama. Após a elaboração do modelo de classes o
mesmo passou por um processo de validação junto aos stakeholders do sistema [Lemoine, 1998].
A modelagem semi-formal elaborada pôde facilmente ser compreendida pelos stakeholders,

                                                          
5 O sistema de informação analisado foi dividido em três módulos: pacientes, estoque e custo.
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permitindo que os mesmos pudessem validar os documentos produzidos sem maiores
dificuldades.

Figura 2 - Modelo de classes organizando as informações presentes no sistema de informação
analisado.

2.2 Especificação Formal

Após a modelagem semi-formal ter sido validada pelos stakeholders, partiu-se para a modelagem
formal das informações presentes nos modelos semi-formais (diagramas de casos de uso e de
classes). A notação adotada para a modelagem formal foi a linguagem Z [Spivey, 1998][Moura,
2001]. No processo de especificação formal a seguinte estratégia foi adotada:

1) Especificar todas as classes presentes no diagrama de classes como  tipos em Z, usando a
noção de esquemas (sem a parte predicativa);

2) Especificar todos os relacionamentos existentes entre as classes como sendo relações e
funções em Z;

3) Especificar todos os casos de uso como sendo esquemas em Z, demonstrando na parte
predicativa as restrições e operações necessárias para o efetivo funcionamento dos casos de
uso.

Os passos arrolados acima estão exemplificados nas Figuras 3, 4 e 5. A Figura 3 mostra a classe
paciente especificada como um tipo em Z. A classe paciente possui vários atributos que exigiram
a criação de tipos adicionais para que a especificação da classe ficasse completa, tais como
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SEXO, DATA, FONE e ESTADO. Estes tipos também foram aproveitados para especificar
atributos de outras classes.

Figura 3 - Especificação em Z da classe Paciente.

A Figura 4 mostra todos os relacionamentos presentes no diagrama de classes, especificados
como relações em Z (a maioria como funções). Os tipos EVOLUCAO, PACIENTE,
ATENDIMENTO, PROFISSIONAL, PROFISSAO, HORAEXTRA, AVALMEDICA,
AVALNUTRICIONAL, AVALENFERMAGEM e AVALFISIOTERAPICA foram previamente
especificados usando a noção de esquemas.

Figura 4 - Especificação em Z dos relacionamentos presentes no diagrama de classes.

A especificação dos relacionamentos entre as classes é um aspecto importante da modelagem de
sistemas. Durante o experimento identificamos as correspondências entre a modelagem dos
relacionamentos das classes em UML e a modelagem dos relacionamentos dos tipos em Z. A
Tabela 1 mostra estas correspondências.
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Tabela 1 - Correspondências entre Z e UML quanto à
modelagem de relacionamentos.

Relacionamentos no diagrama de
classes da UML6

Relacionamentos em Z

Associação 0..1 - 0..1 Função injetora  parcial  ( � )
Associação 1 - 0..1 Função injetora total ( � )
Associação 0..1 - 1 Função bijetora ( � )
Associação 1 - 1 Função bijetora ( � )
Associação 0..n - 0..n Relação ( � )
Associação 1..n - 1..n Relação ( � )
Associação 0..n - 1..n Relação ( � )
Associação 0..1 - 1..n Função sobrejetora parcial ( � )
Associação 1 - 1..n Função sobrejetora total ( � )
Associação 1 - 0..n Função total ( � )
Associação 0..1 - 0..n Função parcial ( � )

Figura 5 - Especificação em Z dos casos de uso "Cadastrar Paciente" e Agendar Atendimento".

A Figura 5 mostra os casos de uso "Cadastrar Paciente"  e "Agendar Atendimento" especificados
como esquemas em Z. Esta é uma articulação importante que pode ser feita entre os casos de uso
e a especificação em Z. Os casos de uso são muito úteis para a especificação inicial dos

                                                          
6 A notação de multiplicidade de objetos no relacionamento foi indicada por m..n, onde m indica o número mínimo
de objetos envolvidos no relacionamento e n indica o número máximo de objetos envolvidos. Como o
relacionamento é uma via de "mão-dupla", há necessidade de indicar a multiplicidade mínima e máxima nos dois
lados de um relacionamento, quando este envolve duas classes diferentes (situação mais comum na modelagem de
classes). A notação "1" é uma  forma resumida da notação "1..1". O n  indica a multiplicidade "muitos".



requisitos do software, apresentando os requisitos funcionais num alto nível de abstração
[Cockburn, 2000], o que facilita a comunicação entre os stakeholders do sistema. Porém, quando
se torna necessária uma especificação detalhada de como os casos de uso devem funcionar, os
engenheiros de requisitos precisam utilizar formas de especificação mais precisas, neste caso a
especificação formal em Z pode ser útil, descrevendo os casos de uso como esquemas,
oferecendo precisão e rigor na especificação.

3. Discussão sobre o Experimento Realizado

No experimento realizado a modelagem semi-formal foi adotada como primeira abordagem de
modelagem do sistema. Os modelos diagramáticos produzidos constituíram a primeira
especificação do sistema, com um alto nível de abstração, oferecendo boas condições de
comunicação entre desenvolvedores, usuários e clientes do sistema. Após executada a
modelagem semi-formal, com os diagramas da UML, o próximo passo foi a modelagem formal
do sistema. O documento que serviu como base para produzir os tipos em Z foi o diagrama de
classes. A definição de tipos em Z foi um pré-requisito para as especificações seguintes. Para
cada classe do diagrama de classes foi criado um tipo em Z, as classes possuíam vários atributos,
dos quais alguns exigiram a definição de tipos iniciais (o tipo STRING foi um exemplo desta
situação). Como classes representam estruturas de dados, os tipos correspondentes definidos em
Z foram especificados usando-se a noção de esquema [Moura, 2001], o que facilitou a
correspondência entre as classes da UML e os tipos em Z.

O próximo passo foi especificar formalmente os relacionamentos entre as classes. Para isso foi
utilizado o conceito de relações entre conjuntos, pois Z oferece bons recursos para a modelagem
de tal conceito. Para o módulo "Paciente" foram identificadas duas relações, duas funções totais,
duas funções sobrejetoras totais e quatro funções bijetoras (Figura 4). Estabelecer a
correspondência entre a modelagem de relacionamentos em UML e em Z foi uma atividade que
consumiu bastante tempo, pois os engenheiros de requisitos não tinham muita experiência na
produção de especificações em Z, e esta correspondência não estava evidente. Assim, a produção
das correspondências entre as formas de relacionamentos, conforme apresentadas nas Tabelas 1 e
2, foi de grande importância para a correta especificação dos relacionamentos entre os tipos
definidos em Z, que precisavam estar totalmente equivalentes à modelagem do diagrama de
classes.

Para uma discussão inicial dos requisitos funcionais do sistema os diagramas de casos de usos
foram muito úteis, pois abstraíram detalhes desnecessários para o nível de elicitação dos
requisitos, e foram de fácil compreensão para os usuários. Porém, uma vez que os requisitos
funcionais foram identificados eles precisavam ser discutidos com mais detalhes, pois era
necessário explorar os relacionamentos e as dependências entre eles, analisar quais dados eram
relevantes no contexto de cada requisito e as restrições existentes. Durante o experimento a
especificação formal dos casos de uso, utilizando-se a linguagem Z, mostrou-se muito profícua
para se obter o detalhamento desejado, pois o rigor da especificação possibilitou a identificação
de novas informações presentes nos requisitos e um melhor entendimento sobre os mesmos. A
estratégia adotada foi a de especificar cada caso de uso como um esquema em Z. A parte
declarativa dos esquemas permitiu uma boa visualização dos dados necessários para o
funcionamento dos casos de uso correspondentes, bem como os relacionamentos dos dados



envolvidos. A parte predicativa possibilitou identificar claramente quais eram as pré-condições
necessárias para o correto funcionamento dos casos de uso, e também permitiu especificar de
forma precisa as principais operações envolvendo os dados do contexto de cada caso de uso.
Para uma efetiva articulação entre os modelos semi-formais e formais, foi necessário estabelecer
claramente as correspondências entre as técnicas de modelagem adotadas. Durante o
experimento tal correspondência foi realizada, traçando-se um paralelo entre os elementos de
modelagem utilizados nos diagramas de caso de uso e de classes (UML), e os elementos de
modelagem utilizados em Z. A Tabela 2 apresenta as correspondências identificadas durante o
experimento.

Tabela 2 - Correspondência entre os elementos de modelagem da UML e Z
Elementos de Modelagem da UML Elementos de Modelagem em Z

Classe Tipo (definido utilizando-se a noção de esquema, sem
a parte predicativa, para se definir uma estrutura de

dados)
Objeto Variável declarada como sendo de um tipo estruturado

(um esquema definido previamente)
Atributo de objeto Variável simples

Associação entre duas classes Relação ou função, dependendo das multiplicidades
envolvidas na associação das classes (os detalhes

desta correspondência estão na Tabela 1)
Caso de uso Esquema

Relacionamento de inclusão entre casos de uso Invocação de esquema dentro de esquema
Operação de um objeto Esquema

Conclusão

A experiência relatada mostrou que para a especificação inicial de um sistema os modelos semi-
formais são adequados, pois ajudam a abstrair detalhes desnecessários para a etapa inicial da
especificação dos requisitos, facilitando a comunicação entre usuários e engenheiros de
requisitos,  e possibilitando que o processo de análise de requisitos fosse fluente e produtivo.
Porém, num segundo momento, onde se buscou uma especificação mais detalhada dos requisitos,
os modelos semi-formais, em particular os modelos de casos de uso e de classes, demonstraram-
se inadequados, pois faltavam-lhes recursos para uma especificação mais precisa. Foi justamente
neste ponto da especificação dos requisitos que a modelagem formal se mostrou útil e pôde
oferecer importante contribuições para a melhoria da qualidade dos requisitos especificados, e
consequentemente contribuir para um processo de desenvolvimento de software de melhor
qualidade. Com o experimento realizado pôde-se evidenciar que a modelagem formal teve um
papel importante na especificação do sistema de informação, ajudando a melhorar a qualidade
dos  atributos da especificação de requisitos, dentro os quais podemos destacar: precisão,
completude, corretude e não-ambiguidade [Davis, 1997]. Articulando-se a modelagem semi-
formal com a modelagem formal, conseguiu-se uma especificação de requisitos de melhor
qualidade, onde os modelos se completaram, constituindo-se uma documentação robusta do
sistema de informação a ser implementado. Como decorrência do experimento realizado,
pretende-se explorar mais as correspondências entre os elementos de modelagem da UML e Z,
pois evidenciou-se que tal correspondência é crucial para a utilização articulada destas técnicas
de modelagem.
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Resumo. Este trabalho apresenta uma nova abordagem para implementação 
de uma ferramenta Web, plataforma Java-Tomcat, que define uma arquitetura 
para execução de processos de descoberta de conhecimento sobre base de 
dados de execuções de Workflow. Nessa arquitetura, algoritmos de mineração 
e métodos de visualização podem ser dinamicamente integrados, através da 
redefinição de classes e respectivos métodos. A contribuição está em permitir 
realizar análises do comportamento de execuções de processos, empregando 
diferentes configurações, de acordo com a conveniência e disponibilidade dos 
artefatos (algoritmos e métodos de visualização) disponíveis. 

Abstract. This work introduces a new approach for the implementation of a 
KDD (knowledge-discovery in databases) web tool on Java-Tomcat platform. 
It is defined an architecture for the execution of knowledge discovery 
processes on workflow execution databases. In this architecture, mining 
algorithms and visualization methods can be dynamically plugged by proper 
redefinition of classes and their methods. The main contribution is permitting 
the analysis of process execution behaviors, considering different 
configurations, according to the availability and adequacy of artifacts 
(algorithms and visualizing methods). 

1. Introdução 

Atualmente, com a necessidade cada vez maior da informatização e automação das 
grandes organizações, a automação de processos de negócio através de alguma 
ferramenta de workflow vem se tornando uma prática bastante comum. Diversos 
processos presentes no dia-a-dia de uma grande empresa podem ser automatizados 
como, por exemplo, a solicitação e aprovação de férias, viagens e compra de produtos, a 
definição das atividades que um colaborador deve desenvolver dentro de um 
determinado projeto ou a identificação de um erro em um aplicativo (bug) e as etapas 
necessárias para a sua correção. 

Alguns desses processos podem ser de grande importância estratégica dentro das 
organizações e os gestores necessitam de ferramentas adequadas para que possam 
realizar determinadas análises sobre os mesmos. Dentre as dúvidas mais freqüentes dos 
gestores estão perguntas como: “Qual o processo que mais atrasa?”, “Porque este 
processo tem um índice muito grande de atrasos?” ou “Qual atividade que está levando 
mais tempo para ser executada do que foi planejado?”.  

A maioria das ferramentas fornecidas juntamente com os Sistemas de Gerência 
de Workflow (SGWf), como o Oracle Workflow Monitor, não respondem estas 
perguntas de maneira adequada. Nestas ferramentas, o máximo de interação permitido é 
fazer um acompanhamento gráfico ou textual do processo, verificando qual recurso o 



processo ocupa atualmente, qual o resultado obtido em uma determinada atividade, qual 
o tempo total de execução do processo, entre outros. Nas organizações, o número de 
instâncias de processos pode assumir grandes proporções rapidamente. Nestes casos, se 
um gestor necessitar de uma análise sobre os dados de execuções de processos, terá que 
fazer uma contagem manual dos processos ou fazer consultas SQL complexas sobre os 
logs da aplicação, ambas as opções de difícil operacionalização. 

Nesse sentido, as tecnologias de Workflow [Ley00] e de processo de Descoberta 
de Conhecimento em Banco de Dados (KDD) [Han01] vêm crescendo em visibilidade, 
projeção e destaque tanto nos meios acadêmicos quanto nos corporativos devido às 
vantagens e facilidades que elas fornecem. O entusiasmo em torno da união destas duas 
áreas deve-se, principalmente, ao potencial em agilizar e qualificar a maneira como os 
gestores gerenciam seus processos de negócio [Bon01]. 

Este trabalho apresenta uma nova abordagem para a definição de uma 
arquitetura para a execução de KDD sobre base de dados de Workflow, modelados e 
executados sobre plataforma Oracle-Oracle Workflow (OWF) [Cha02]. A idéia é 
possibilitar aos gestores uma forma visual de análise sobre seus processos de negócio. O 
ponto positivo desta arquitetura é a facilidade de inclusão de novos algoritmos de 
mineração de dados e de modos de visualização de resultados no sistema, via a 
extensão, em Java, de uma classe especial, utilizando a interface proposta. Este trabalho 
é resultado da pesquisa para a especificação e implementação completa deste ambiente 
computacional desenvolvido na PUCRS-FACIN ([Gar05, Gar05a]). 

2. A arquitetura proposta 

Para a especificação da arquitetura desta ferramenta de apoio a análise analítica sobre 
dados de execução de processos de Workflow, iniciou-se identificando todas as etapas 
necessárias para a realização do processo de KDD, conforme proposto em [Han01]. O 
SGWf escolhido foi o implementado pela Oracle: OWF. A sua escolha baseia-se, na sua 
grande aceitação no mercado e na sua arquitetura desenvolvida ter certa conformidade 
com os padrões propostos pela WfMC [Hol95].  

A arquitetura proposta é composta por três módulos, conforme ilustrados na 
Figura 1: Módulo de Importação dos Dados (MID), Módulo de Análise dos Dados 
(MAD) e Módulo de Visualização (MV). Um quarto módulo é exibido e identificado 
como Oracle Database 9i e representa o SGBD Oracle, com uma instalação do Oracle 
Workflow 2.6.2 contendo todos os logs de execução de instâncias de processos. No MID 
é feito o pré-processamento de dados, e é apresentado na seção seguinte. O MAD é 
tratado na seção 4 e, na seção 5, é tratado o MV. 

3. Pré-Processamento de dados 

O MID é responsável pelo pré-processamento (extração, transformação e carga) dos 
dados que representam a execução dos fluxos de Workflow. Segundo [Han01] esta é 
uma das fases mais importantes do processo de KDD, consistindo em mais de 50% do 
tempo utilizado. Nesta etapa os dados a serem minerados são extraídos da base original 
e passam por processos de avaliação da necessidade de limpeza de ruídos, padronização, 
integração e transformação. Exemplos de operações desta etapa são a definição de 
estratégias para tratar atributos com valores nulos ou com valores que representam a 
mesma informação, escritos de maneiras diferentes, i.e., Porto Alegre e Poa. Um 
trabalho realizado de forma incorreta nesta fase pode resultar em padrões inconsistentes 
ou inválidos que só serão descobertos após a análise e interpretação dos resultados. 



Figura 1 - Arquitetura proposta 

No modelo de implementação do OWF tem-se a descrição e o registro de 
execução (ou Trilha de Auditoria) dos processos de negócios modelados e executados 
nesta ferramenta. Uma das maneiras para que os dados contidos nele possam ser 
analisados por processos de descoberta de conhecimento, é organizá-los, de forma 
analítica, utilizando algum Modelo Multidimensional. Para a arquitetura proposta neste 
trabalho, foi adotado o modelo desenvolvido e implementado pela HP [Gri04], 
mostrado na Figura 2.  

 

 
Figura 2 – Modelo Analítico adotado 

 

dados 



A escolha deste modelo baseia-se no fato de já ter sido criado focado no 
armazenamento de modelos e dados de execução de processos de Workflow, e dele 
melhor se adequar ao modelo de implementação do OWF do que o outro modelo 
testado, proposto em [Ede02]. O ponto positivo em se utilizar um modelo analítico é 
permitir que a arquitetura possa ser livre quanto ao SGWf utilizado, desde que existam 
módulos de carga apropriados para tanto. 

Para cada tabela que compõe o modelo analítico, foi adotada uma determinada 
política de importação baseada na procedência dos dados recuperados a partir do 
modelo do OWF. No modelo do OWF não existe uma distinção entre definições de 
nodos e serviços, como proposto pelo modelo multidimensional. Logo, as duas 
dimensões definidas (Service_Defs_D e Node_Defs_D) armazenam informações sobre 
as mesmas coisas, ou seja, as definições de atividades. A Tabela 1 descreve as 
dimensões e fatos do modelo analítico adotado. A Figura 3 mostra a tela de execução da 
etapa de pré-processamento de dados, denominada “Execução do Processo de 
Importação” por fazer analogia a importar dados de uma base de dados para outra. Na 
mesma são mostrados, gradativamente, os passos do processo sendo executado. 

 
Figura 3 - Execução do processo de importação de dados 

4. Mineração de dados 

O MAD é responsável pela execução dos algoritmos de mineração de dados e busca por 
padrões nos processos, ou seja, pela análise e classificação dos resultados da execução 
destes algoritmos. Ele foi projetado de forma a permitir uma boa infra-estrutura para a 
incorporação de ferramentas e algoritmos já existentes ou para desenvolvimento de 
novos algoritmos de mineração de dados especificados pela literatura.  

A incorporação de novos algoritmos está desenvolvida para ser genérica, de 
forma que novos algoritmos possam ser naturalmente adicionados. Esta incorporação é 
feita através da carga de um arquivo contendo a sua implementação em Java (arquivo 
jar). Para tanto, foi especificada uma interface padrão e cada implementação de 
algoritmo deverá ter uma classe principal que implemente essa interface. A partir dela, 
as operações podem ocorrer de maneira automática na ferramenta, bastando apenas um 
cadastro do novo algoritmo e importação da sua implementação. A interface proposta é 
chamada AlgorithmInterface, com um único método: executeAlgorithm. Sempre que um 



algoritmo é selecionado para ser executado na ferramenta, o módulo correspondente é 
carregado automaticamente através do mecanismo de importação de classes Java e uma 
conversão dinâmica para a interface implementada é realizada. O sistema, então, 
executa o método implementado para a execução do algoritmo. 

 
Tabela 1 – Descrição das dimensões e fatos do modelo analítico adotado 

Tipo Nome Descrição 
Dimensão Proc_Defs_D  Definição de modelos de processos. São importadas as definições 

de todos os processos definidos pelo OWF que possuem, pelo 
menos, uma instância executada. Para a versão de processo, o 
mesmo conceito foi mantido durante a importação do modelo do 
Oracle, ou seja, foi usada a versão do processo principal. 

Dimensão Resources_D  Definição de usuários e grupos. São importados todos os usuários e 
papéis que foram definidos como inicializadores de instâncias de 
processos, ou responsáveis por alguma notificação. Também é 
criado um usuário padrão que representa o Workflow Engine 
utilizado na execução de atividades que representam funções 
automatizadas.  

Dimensão Time_D  Definição de datas. Armazena todas as datas utilizadas na base do 
Workflow em diferentes modos (i.e. dia, mês, ano, hora e mês 
fiscal). As datas importadas são todas as datas de início e fim de 
execução de instâncias de processos e as datas de início, limite e 
fim de execução de atividades. 

Dimensão Service_Defs_D Definição das atividades do tipo função e notificação. 
Dimensão Node_Defs_D Definição das mesmas atividades de Service_Defs_D, incluindo 

também os processos.  No OWF, pode-se definir uma atividade em 
um Item Type (definição de modelos de processos) e utilizá-la em 
outro. Basicamente, a diferença entre as duas dimensões é o fato da 
dimensão dos serviços armazenar o grupo ao qual o serviço 
pertence. Como esta informação não está definida no modelo da 
Oracle, a informação importada é o nome de visualização da 
atividade, meramente documentacional. 

Dimensão Arc_Defs  Definição de arcos entre os nodos, ou transições entre atividades. 
Armazena as informações extraídas da tabela correspondente no 

modelo do Oracle. 
Dimensão Data_Defs_D Definição de atributos do processo. O OWF possui três tipos 

distintos de atributos: de processos, atividades e mensagens 
(notificações). Eles são armazenados em tabelas específicas. Como 

o modelo da Oracle permite existirem atributos com mesmo nome 
para processo e atividades, um tratamento especial foi necessário 
para que se possa fazer a distinção entre os atributos no modelo 
multidimensional: o nome do atributo é a concatenação do 

identificador da origem do dado (Process, Activity ou 

Notification), do nome do processo, atividade ou notificação e do 

nome original do atributo. 
Fato Proc_Inst_F Definição das instâncias dos processos. São importadas todas as 

definições das instâncias executadas e já finalizadas.  
Fato Service_Inst_F Definição das instâncias de atividades. Registra informações de 

todas as atividades executadas, definidas em Service_Defs_D.  

Fato Proc_Inst_Data_F Armazena todos os valores dos atributos definidos para os modelos 
de processos e para as instâncias já finalizadas, na forma textual. 

Fato Node_Inst_Data_F Armazena os valores dos atributos definidos para as atividades e 
notificações, que foram executadas nas instâncias importadas. Os 
valores são armazenados, também, na forma textual. 

Cada desenvolvedor, no momento em que for programar a respectiva classe de 
interface para o novo algoritmo de mineração, deve se preocupar em como buscar os 
dados, no modelo analítico usado pela arquitetura, para passar para a sua implementação 



do algoritmo. Para a busca de dados na base analítica, uma consulta SQL deve ser 
definida em um arquivo XML e um nome único no sistema deve ser atribuído a ela. O 
parâmetro passado pelo sistema para o método executeAlgorithm é uma instância de 
uma classe de serviço que possui a conexão com o banco de dados que se está utilizando 
(atualmente Oracle). Porém, com o uso de uma classe de serviços é possível realizar 
pequenas alterações para se utilizar qualquer SGBD. Com esta instância, o 
desenvolvedor pode executar a sua consulta na base de dados e preparar os dados 
retornados para a execução no seu algoritmo. A única restrição imposta, no momento, é 
que o algoritmo só pode ser executado sobre os logs de execução de um único modelo 
de processo e versão previamente selecionados pelo usuário (Item_Type e Version, na 
nomenclatura OWF).  

Os dados resultantes da execução do algoritmo são salvos em tabelas. Isto é 
realizado pela mesma instância de serviço de banco de dados passada por parâmetro do 
método executeAlgorithm. Para cada classe de algoritmo de mineração, é definida uma 
tabela específica para armazenar os resultados da sua execução. A Figura 4 ilustra a tela 
de cadastro de um novo algoritmo no sistema, para posterior execução. Na mesma, 
pode-se perceber a definição da classe que implementa o algoritmo de mineração. 

 

 
Figura 4 - Cadastro de um novo algoritmo no sistema 

5. Visualização de resultados 

Identificadas as regras de execução dos processos, os dados consolidados são 
apresentados ao usuário, utilizando alguma maneira gráfica, pelo MV. Dentre outras, 
gráficos, fichas texto e recursos de visualização 3D podem ser utilizados. Para os modos 
de visualização, foi utilizada a mesma idéia de incorporação de implementações, 
utilizada para os algoritmos de mineração de dados.  

Desta forma, a inclusão de novos modos de visualização é feita através da 
criação de uma classe que implemente uma segunda interface proposta e que seja 
encapsulada juntamente com o arquivo de implementação (jar). Esta interface é 



denominada VisualizationInterface e define um único método chamado 
generateVisualization. Este método também recebe a instância da classe de serviço com 
o banco de dados (utilizada para buscar o resultado da execução do algoritmo de 
mineração) e o descritor da página (instância de JspWriter). Com o descritor da página, 
qualquer tipo de visualização pode ser gerada, deste acompanhamento textual até 
visualizações gráficas baseadas em Java Applets ou componentes do tipo ActiveX. A 
Figura 5 mostra a tela de alteração de um modo de visutalização, com a referência à 
classe que a implementa, e a Figura 6 mostra a visualização no modo textual. 

 

 

Figura 5 – Alteração de Modo de Visualização. 

 

Figura 6 – Modo Texto de Visualização. 



6. Considerações finais e próximos passos 

Neste trabalho foi apresentada uma arquitetura de análise de logs de execução de 
processos de Workflow. A idéia desta arquitetura é a de permitir que os gestores das 
organizações, possam realizar uma análise sobre o comportamento de seus processos, 
baseada em técnicas de descoberta de conhecimento. Para tanto, foi desenvolvida uma 
ferramenta Web, plataforma Java-Tomcat, tendo Oracle Workflow como SGWf. Foram 
realizadas experimentações sobre 2 distintos processos de negócio reais, contento ao 
todo 7 versões de processos, e 2368 instâncias de processos. Os resultados obtidos 
utilizando-se esta ferramenta foram considerados satisfatórios, visto que a ferramenta 
atingiu seus objetivos em definir uma arquitetura adequada para a realização de 
processos de descoberta de conhecimento por completo, como apresentado em [Han01].  

Como trabalhos futuros, pretende-se: otimizar os scripts de pré-processamento 
de dados para aumentar a qualidade dos dados importados e conseguir fazer uma melhor 
distinção entre as versões de sub-processos; criar classes de serviços e arquivos de 
propriedades para a incorporação automática de outros SGWfs para o processo, além da 
incorporação de frameworks de persistência de dados; estudar e desenvolver tabelas de 
armazenamento de resultados para outras classes de algoritmos, visto que atualmente 
apenas algoritmos de classificação são suportados.  
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Abstract. The objective of this article is to show a solution which uses the 
mobile agent technology in order to improve the Extraction, Transformation 
and Load process in data warehouse. The theory described in this article, 
show us some aspects related to data warehouses and software agents. The 
main objective is to show the viability of the mobile agent technology during 
the development process and maintence of the information in the data 
warehouses.  

Resumo. Este artigo tem como objetivo apresentar uma solução que utiliza a 
tecnologia de agentes móveis para melhorar o processo de Extração, 
Transformação e Carga (ETL - Extraction, Transformation and Load) em data 
warehouses. A fundamentação descrita neste artigo apresenta aspectos 
relativos à data warehouses e agentes de software. O objetivo principal é 
demonstrar a viabilidade do uso da tecnologia de agentes móveis no processo 
de elaboração e manutenção da informação nos data warehouses. 

1. Introdução 

Nos últimos anos, várias técnicas e conceitos foram elaborados com o objetivo de tentar 
facilitar a extração de informações nas grandes bases de dados existentes nas 
organizações. Dentre as técnicas e conceitos mais conhecidos estão os data warehouses, 
que têm por objetivo disponibilizar os dados em uma modelagem de fácil entendimento 
para os usuários. 

Atualmente, tivemos um aumento significativo de empresas buscando 
desenvolver seus sistemas de apoio à decisão baseados em data warehouse. Contudo, as 
empresas que já investiram nestes tipos de sistemas ainda sofrem dificuldades em obter 
os resultados esperados simplesmente pela falta de ferramentas que possam integrar as 
diversas fontes de dados existentes dentro das organizações. Os fornecedores de 
software que atuam nesta área preocuparam-se em desenvolver as ferramentas finais para 
os usuários, mas esqueceram de tratar a questão da integração de dados, um requisito 
para os data warehouses e algo que somente as ferramentas ETL podem atender.  

Este trabalho descreve a proposta e implementação de uma ferramenta de 
integração de dados para data warehouse baseada na tecnologia de agentes móveis, 
denominada DWE [Gonçalves, 2002]. Não é de nosso conhecimento a existência de 
ferramenta ETL similar no mercado que também utilize os conceitos e a tecnologia de 
agentes móveis na solução dos problemas de extração, transformação e carga de dados. 



  

2. Data Warehouse 

Data warehouse não é um novo conceito, pois foi originalmente apresentado como uma 
proposta de solução pela IBM, chamada de “information warehouse” e relançado várias 
vezes até hoje. 

Em uma definição simples, um data warehouse pode ser considerado como a 
separação física entre os sistemas de dados transacionais e os sistemas de suporte à 
decisão em uma organização [Singn 2001].  

2.1. Propriedades de um Data Warehouse 

Segundo [Inmon 1992], um data warehouse deve apresentar as seguintes propriedades, 
ou seja, ele deve ser: 

Orientado a Assunto: os data warehouses são projetados para ajudar uma 
organização a analisar os seus dados e a forma como estes dados são implementados 
categoriza-os como orientados a assunto.  

Integrado: os data warehouses necessitam armazenar os dados coletados de 
diferentes fontes em um formato consistente. Contudo, para que os dados coletados 
tornem-se realmente integrados aos dados já existentes no data warehouse, estes 
precisam ser previamente tratados antes de serem armazenados de forma definitiva.  

Não Volátil: o fato de um data warehouse não ser volátil significa que os dados 
uma vez carregados nunca mais são alterados pelos usuários, apenas consultados. As 
alterações que são comuns e ocorrem nos sistemas de dados transacionais não implicam 
necessariamente em alterações no data warehouse, mas sim, em novas cargas de dados. 

Variável com o Tempo: nos sistemas convencionais os usuários geralmente 
possuem somente a última visão dos dados, não podendo visualizar qual era a situação 
de uma determinada informação antes da última atualização. Em um data warehouse isto 
é possível, pois cada alteração implica em uma nova entrada de dados, mapeando desta 
forma o histórico das alterações. 

São estas as propriedades que diferem um data warehouse dos sistemas 
convencionais de apoio à decisão. 

2.2. Componentes de um Data Warehouse 

A construção dos data warehouses pode diferir em estrutura e ou características de 
implementação. Contudo, independente das diferenças de implementação encontradas, 
alguns componentes são familiares em qualquer data warehouse. Segundo [Singn 
2001], um data warehouse sempre apresenta os seguintes componentes: 

Dados Atuais: os dados atuais são sem dúvida os que exigem mais atenção em 
um data warehouse, pois estes refletem os acontecimentos mais recentes, sempre de 
grande interesse para a organização. 

Dados Antigos: os dados antigos, também conhecidos como históricos, são 
acessados com menor freqüência e armazenados em nível de detalhe consistente com o 
detalhe dos dados atuais. Os dados históricos são geralmente armazenados em um meio 
alternativo devido ao grande volume de dados conjugado ao raro acesso. 



  

Dados Sumarizados: os dados sumarizados são criados a partir dos dados 
detalhados e têm como objetivo melhorar o tempo de resposta das consultas dos 
usuários. Segundo [Singn 2001], a maior parte das consultas executadas pelos usuários 
no data warehouse são feitas utilizando dados sumarizados. 

Metadado: o metadado é um tipo de dado muito importante, pois o mesmo 
ajuda a identificar e a localizar os demais dados no data warehouse. Os metadados além 
de manter informações sobre a localização dos dados também podem conter históricos 
de extração e transformação de dados, estatísticas de uso das informações, informações 
do espaço utilizado pelos objetos no data warehouse entre outras. 

3. Agentes 

Nos últimos anos, a proposta de desenvolver aplicativos utilizando a tecnologia de 
agentes conseguiu obter altos níveis de sucesso. Produtos de software em diversas áreas 
da informática estão disponíveis no mercado e seus fornecedores alegam possuir 
diferencial por estarem utilizando esta tecnologia. 

O objetivo desta seção é prover informações inerentes ao conceito de sistemas 
baseados em agentes para que o leitor possa entender de forma mais clara a proposta de 
utilizar a tecnologia de agentes móveis como ferramenta para manter a arquitetura de 
um data warehouse. 

3.1. Características Encontradas nos Agentes 

Os agentes possuem atributos específicos que modelam seu comportamento, estes 
atributos são as características que os diferenciam de um simples programa de 
computador. A seguir são descritas algumas características importantes que geralmente 
são encontradas nos agentes, conforme [Genesareth e Ketchpel 1994]: 

Autonomia: agentes têm a capacidade de executar ações sem a intervenção 
direta de operadores. Um agente sempre possui algum tipo de controle sobre suas ações 
e seu estado interno. Eles podem decidir o que fazer quando a tarefa é executada com 
sucesso ou com falha. 

Habilidade Social: para conseguir seus objetivos os agentes interagem com 
outros agentes. A habilidade social é a aptidão dos agentes em se comunicar a fim de 
conseguir recursos para concluir suas tarefas, ou para fornecer auxílio aos outros 
agentes. 

Reatividade: os agentes detectam seu ambiente e respondem aos estímulos dele 
recebido. Em alguns casos os agentes podem ficar adormecidos até que certas mudanças 
ocorram no ambiente. 

Mobilidade: é a habilidade de um agente mover-se em uma rede, ocupando 
diferentes nós e recursos ao longo de sua execução. De acordo com [Jennings e 
Wooldridge 1998], a característica de mobilidade permite a um agente ser transmitido 
de um lugar para outro, executar suas tarefas dentro de um ambiente virtual em uma 
locação remota qualquer, voltando em seguida ao seu endereço de origem. 

Racionalidade: a habilidade de raciocinar durante a execução de uma tarefa é 
um dos aspectos chave da inteligência de um agente. Raciocinar implica em dizer que 



  

um agente tem habilidade para deduzir e extrapolar, baseando-se para isto, em 
conhecimento atual e em experiências. 

Adaptabilidade: um agente deve ter a capacidade de ajustar-se aos hábitos, 
métodos de trabalho e preferências de seus usuários. Segundo [Bond e Gasser 1988], 
um agente apresenta adaptabilidade quando possui a habilidade de modificar sua 
própria configuração, de modo a atender da melhor forma possível os requisitos do 
sistema. 

3.2. Benefícios com a Utilização dos Agentes 

Conforme [Bond e Gasser 1988], existem diversos benefícios em utilizar aplicações 
baseadas em agentes para implementar soluções distribuídas, dentre estes benefícios 
destacamos: 

Desenvolvimento e Gerenciamento: a inerente modularidade dos sistemas 
multi-agentes permite o desenvolvimento das partes do mesmo de forma independente e 
paralela. 

Eficiência e Velocidade: a concorrência e a distribuição das entidades 
computacionais em diferentes máquinas pode aumentar a velocidade de processamento 
pelo fato do paralelismo na execução de tarefas. 

Integração: os agentes permitem a integração de recursos distribuídos e até 
mesmo heterogêneos tais como hardware e software de diferentes plataformas. 

Segurança: o controle dos processos locais pode ser encarado como uma 
maneira de proteção ou de aumento de segurança do sistema. 

Naturalidade: alguns problemas são mais naturalmente resolvidos com a ajuda 
de uma configuração distribuída. 

Confiabilidade: os sistemas distribuídos podem exibir um grau maior de 
confiabilidade e de segurança quando comparados a um sistema tradicional de 
processamento centralizado, pois podem prever redundância de dados e prover 
múltiplas verificações. 

Bom aproveitamento de recursos: os agentes computacionais individuais, 
mesmo que ligados a recursos escassos, podem superar e resolver problemas 
complexos. 

4. Data Warehouse Extractor  

A ferramenta Data Warehouse Extractor apresentada nesta seção é o resultado de um 
grande esforço executado com o objetivo de implementar uma ferramenta ETL que 
possa ser utilizada para construir data warehouses com maior facilidade. 

O Data Warehouse Extractor (DWE) [Gonçalves, 2002] permite extrair 
informações de múltiplas fontes de dados e disponibiliza recursos para executar o 
transporte e a carga destas informações para os data warehouses.  

Para atender aos requisitos de uma ferramenta de coleta de dados (ETL), o DWE 
é composto por um Grupo de Agentes Cooperantes e por um Módulo de Gerenciamento 
de Agentes. Neste artigo, estaremos discutindo somente o módulo do Grupo de Agentes 
Cooperantes, dado que a aplicação de agentes móveis é destinada a este módulo. 



  

O Grupo de Agentes Cooperantes (GAC) contém diversos agentes responsáveis 
pela execução das várias atividades existentes no processo de coleta de dados. 
Atividades como a extração, criptografia, compactação, transporte e recepção dos dados 
são executadas por agentes contidos neste grupo. 

A figura 1 ilustra de uma forma resumida o fluxo do processo de coleta de dados 
padrão, para que o leitor possa visualizar de uma maneira geral a funcionalidade do 
sistema (as atividades dos agentes e a arquitetura do GAC). A figura ilustra o fluxo de 
comunicação entre os agentes e o estado dos dados coletados em cada etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxo do Processo de Coleta dos Dados 

4.1. Agentes de Extração 

Os agentes de extração têm a responsabilidade de executar o processo primário da 
coleta de dados. São estes os agentes que extraem informações das diversas fontes de 
dados e convertem estes dados para um formato conhecido por todos os agentes. 

A extração de dados é um processo complexo devido às diversas tecnologias de 
armazenamento de dados existentes na atualidade. Nas organizações, as informações 
podem ser encontradas nas mais variadas fontes, como por exemplo, em bancos de dados 
relacionais, em arquivos textos, arquivos binários, planilhas eletrônicas, banco de dados 
orientado a objetos, etc. 

Dentro deste contexto, é possível dizer que a extração de dados é um ponto 
chave no processo de coleta de dados e que compromete o potencial de muitas 
ferramentas ETL existentes no mercado. A vantagem do DWE é que o processo de 
extração de dados é baseado em agentes, o que possibilita que novos agentes possam ser 
construídos gradativamente (inclusive por outros fornecedores) e adicionados ao Grupo 
de Agentes Cooperantes. 
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4.2. Agentes de Compactação e Segurança 

Os agentes de compactação e segurança (CS) têm como responsabilidade executar as 
funções relativas à compactação e segurança dos dados, após o processo de extração e 
antes do processo de carga (o agente de carga será visto na seção 4.5).   

Estes agentes, quando utilizados após os agentes de extração, são responsáveis 
por executar a criptografia e a compactação dos dados extraídos, deixando, desta forma, 
os dados prontos para serem transportados pela rede até o data warehouse. De outra 
forma, quando os agentes CS são executados antes dos agentes de carga, estes têm a 
função inversa que é desfazer a compactação e desfazer a criptografia dos dados que 
chegaram ao data warehouse, de modo que o agente de carga possa utilizá-los. 

O processo de compactar e descompactar os dados é essencial para o transporte 
de grandes quantidades de informação, fato comum quando se trata de data warehouse. 

4.3. Agentes de Transporte 

Os agentes de transporte são uma classe de agentes contida dentro do GAC que tem 
como responsabilidade transportar para o data warehouse os dados extraídos das bases 
transacionais. Estes agentes instanciam os objetos persistentes que foram anteriormente 
tratados pelos agentes CS e os transferem para o agente de recepção que fica localizado 
no computador onde se encontra o data warehouse (o agente de recepção está descrito 
na próxima seção). 

Uma das grandes vantagens que destaca os agentes de transporte é a habilidade 
que estes agentes possuem na retransmissão de dados (em conjunto com os agentes de 
recepção). Ou seja, quando um agente de transporte não consegue finalizar a transmissão 
de dados para o data warehouse por algum problema de comunicação na rede, este 
aborta a transmissão e armazena a posição do último registro de dados que foi enviado 
com sucesso. Desta forma, o agente aguarda até a comunicação da rede se normalizar e 
logo após reinicializa a transmissão dos dados a partir do ponto em que foi interrompido. 

4.4. Agentes de Recepção 

Como citado na seção anterior, o agente de recepção tem como responsabilidade receber 
os dados enviados pelos agentes de transporte e descarregá-los novamente como objetos 
persistentes agora no lado do data warehouse. Os agentes de recepção precisam 
trabalhar o tempo todo em sincronia com os agentes de transporte. Caso contrário, não é 
possível transportar para o data warehouse os dados extraídos das bases transacionais. 
Um agente de recepção pode receber dados de vários agentes de transporte ao mesmo 
tempo (conceito de thread). 

Um bom modelo para implementar a comunicação entre os agentes de transporte 
e de recepção, é a tecnologia server socket. Esta tecnologia permite que estes agentes 
consigam fazer a transferência de grandes quantidades de informações (exemplo, os 
dados extraídos das bases de dados) de forma simples e transparente, permitindo 
inclusive uma maior independência entre os agentes. 

 



  

4.5. Agentes de Carga 

Os agentes de carga têm como responsabilidade executar o processo final de uma coleta 
de dados (no que se refere às etapas de coleta de dados da ferramenta DWE). São estes 
os agentes que tem a finalidade de disponibilizar as informações coletadas no data 
warehouse.  

Os agentes de carga possuem restrições de implementação muito parecidas com 
as dos agentes de extração, pois este tipo de agente também necessita trabalhar com 
diversas bases de dados de formatos variados. Ou seja (um caso prático para um melhor 
entendimento), em uma organização o data warehouse pode ser instalado em um banco 
de dados relacional, enquanto em outra organização este pode ser instalado em um 
banco de dados orientado a objetos. 

4.6. Agentes de Sincronismo 

Os agentes de sincronismo são agentes que têm como responsabilidade determinar a 
ordem de execução dos demais agentes (coordenar). Em cada processo de carga de 
dados que ocorre no data warehouse são os agentes de sincronismo que invocam cada 
um dos agentes configurados na carga. Ou seja, são os agentes de sincronismo que 
solicitam a transferência dos agentes (mobilidade) para o computador onde o trabalho 
deve ser executado. 

O RMI (Remote Method Invocation, da linguagem Java) é uma boa tecnologia 
para os agentes de sincronismo utilizarem para poder conversar com os demais agentes. 
O RMI permite que os agentes de sincronismo possam coordenar e distribuir atividades 
para os demais agentes de forma simples. 

4.7. Agentes de Programação 

Os agentes de programação, também conhecidos como agentes schedule, são agentes 
que tem como responsabilidade disparar, nos horários programados, as cargas de dados 
configuradas. São os agentes de programação que identificam o horário para iniciar o 
processo de qualquer carga (através de uma monitoração contínua no repositório de 
dados) e os responsáveis por instanciar os agentes de sincronismo. 

Tabela 1 – Tipos de Programação Disponíveis 

Tipo de 
Programação Aplicação 

1 � uma vez Disparar uma carga de dados para que execute somente uma 
vez em um horário agendado. 

2 - a cada n minutos Disparar uma carga de dados a cada n minutos. 
3 - a cada n horas Disparar uma carga de dados a cada n horas. 
4 - a cada n dias Disparar uma carga de dados a cada n dias. 
5 � semanalmente Disparar uma carga de dados em alguns dias da semana 

(exemplo: segunda, terça e quinta). 
6 - a cada n meses Disparar uma carga de dados a cada n meses. 
7 - a cada n anos Disparar uma carga de dados a cada n anos. 



  

Os agentes de programação disponibilizam na ferramenta DWE uma grande 
variedade de tipos de programação de cargas. A tabela 1 mostra possíveis maneiras de se 
programar uma carga de dados. 

5. Considerações Finais  

Pesquisar sobre um assunto interessante e cogitado pelas grandes organizações, torna o 
estudo de data warehouse altamente estimulante. As organizações já reconhecem a 
necessidade de investir em data warehouse para que possam agregar mais informação 
aos seus sistemas de apoio à decisão.  

Integrar todos os dados de uma organização não é uma tarefa fácil. Contudo, 
através do estudo realizado e dos experimentos implementados, constatamos que o uso 
da tecnologia de agentes móveis neste tipo de atividade aumenta as chances de sucesso, 
visto que tal tecnologia responde adequadamente às características deste tipo de 
aplicação e contribui significativamente na solução de muitos problemas tipicamente 
encontrados em ferramentas similares. 

A ferramenta Data Warehouse Extractor (DWE) apresentada neste artigo foi 
fundamental para mostrar a viabilidade do uso de agentes na carga de data warehouses. 
Ótimos resultados foram obtidos tanto em facilidades de implementação quanto em 
facilidades de incorporação de novos componentes. Os experimentos realizados 
envolveram diferentes fontes de dados (arquivos de texto, planilhas e bases de dados 
distintas) e diferentes ambientes operacionais [Gonçalves, 2002]. 

Embora tenhamos empregado um grande esforço neste trabalho, o assunto não 
foi esgotado, muitas pesquisas e muitos trabalhos estão por ser feitos nesta área. 
Estamos atualmente em fase de definição de um produto derivado do protótipo 
implementado. 
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Abstract. This paper has as objective to present a tool that generates websites 
for technician-scientific events, supported by an information system for 
management of events. The tool allows a websites personalization, generating 
websites on-the-fly through programming techniques that use PHP, XML, 
CSS, Ajax and the data base Oracle. As a result we have an integrated 
solution to support events management, improving the creation of websites for 
events. 

Resumo. Este artigo tem como objetivo apresentar uma ferramenta para 
geração de websites para eventos técnico-científicos, suportado por um 
sistema de informação para gestão de eventos. A ferramenta permite a 
personalização dos websites, gerando páginas on-the-fly através de técnicas 
de programação que utilizam PHP, XML, CSS, Ajax e o banco de dados 
Oracle. Como resultado tem-se uma solução integrada para o apoio a gestão 
de eventos, agilizando o procedimento de criação de websites para eventos. 

1. Introdução 
Com o crescente avanço das tecnologias e pesquisas nas mais diversas áreas científicas 
no Brasil, a necessidade de realização de eventos técnico-científicos para a troca de 
conhecimentos e divulgação de trabalhos vem se tornando cada vez mais freqüente nas 
instituições do país. Através destes eventos, pesquisadores apresentam os resultados de 
seus trabalhos e interagem com pessoas que estudam temas afins. 

 Nos bastidores destes eventos, muitas são as atividades relacionadas com todo o 
processo de organização, desde a divulgação do evento, submissão e avaliação de 
artigos à inscrição dos participantes, incluindo aí a geração de documentos para 
pagamento de taxas e todo controle financeiro. O grande trâmite de informações e 
documentos faz necessária uma facilitação dos processos através da utilização de 
recursos computacionais que confiram à equipe organizadora do evento uma maior 
segurança e facilidade de acesso aos dados. 

 Uma das grandes necessidades da organização do evento é sua divulgação 
através de um site na Web para facilitar o acesso às informações, realização de 
inscrições e submissão de trabalhos. Para isso faz-se necessário o desenvolvimento da 
página Web por profissionais especializados e a hospedagem do website, o que implica 
em custos e dificuldades em se contratar serviços. Para os eventos que não são da área 



  

de tecnologia, há um agravante devido ao desconhecimento dos organizadores quanto à 
execução destes tipos de serviços. 

 Diante deste contexto foi desenvolvido um sistema de informação para dar 
suporte à gestão de eventos técnico-científicos através da Web, denominado Elis2 – 
Sistema para Gerenciamento de Eventos Técnico-científicos (ELIS2, 2005). Este 
sistema, em funcionamento desde 2004, atende a diversas atividades dos eventos, no 
entanto não dá suporte para a geração de páginas dinâmicas dos eventos, as quais 
passaram a se tornar um gargalo para seus organizadores. Dessa forma, optou-se por 
criar uma ferramenta de fácil operação para geração de páginas Web dinâmicas para 
eventos, suportadas pelo Elis2. 

   Com a adoção do Elis2 e da ferramenta para geração de websites têm-se obtido 
agilidade nas tarefas relacionadas com a organização e divulgação de eventos, 
oferecendo um diferencial para a instituição organizadora e todos os envolvidos na 
realização de eventos técnico-científicos.  

 Este artigo tem como objetivo a apresentação da ferramenta de geração de 
websites para eventos, bem como as tecnologias adotadas para a mesma. O artigo está 
organizado da seguinte forma: no item 2 é apresentada a ferramenta para geração de 
websites de evento, e para uma melhor compreensão, é descrito brevemente o sistema de 
informação Elis2 que dá suporte à ferramenta. O item 2.1 descreve a funcionalidade da 
ferramenta apresentada, enquanto o item 2.2 apresenta as soluções computacionais 
adotadas. Por fim, no item 3, são apresentadas as limitações da ferramenta e as 
conclusões deste artigo. 

2. Ferramenta para geração de websites de eventos 
Para o organizador de um evento, é necessário publicar informações em um site 
específico e disponibilizar funções para submissão de artigos, inscrições e pagamentos 
via Web. A elaboração desses websites requer conhecimentos técnicos de computação e 
design os quais geralmente não são de domínio de usuários comuns desses serviços. 

 Existem para isso algumas ferramentas de autoria de páginas Web que são de 
fácil utilização, as quais oferecem recursos visuais e não requerem o conhecimento de 
linguagens, tais como HTML (Hyper Text Markup Language). Entretanto, no contexto 
da organização de eventos, normalmente tem-se a cada evento um grupo distinto de 
organizadores, os quais necessitariam de um treinamento para criarem suas próprias 
páginas Web, ou a necessidade de contratação de serviços para este fim. Além da criação 
de páginas, é necessário o conhecimento sobre atividades de transferência de arquivos 
para um servidor Web, a criação de um domínio para o website, entre outras tarefas 
necessárias para a disponibilização desses serviços. 

 O Sistema de Informação Elis2 foi concebido para a gestão de eventos técnico-
científicos de modo a oferecer recursos para o apoio automatizado às tarefas envolvidas 
na organização das diversas fases e etapas de um evento. Originalmente desenvolvido 
para atender ao International Coastal Symposium (ICS2004, 2005), o sistema foi 
projetado para atender diversos eventos e conta hoje com mais de 50, tendo em sua base 
de dados aproximadamente 8500 pessoas, entre pesquisadores, autores, congressistas e 



  

palestrantes, provenientes de 42 países; 3200 trabalhos submetidos e 3650 inscrições 
realizadas. 

 O sistema Elis2 permite uma fácil adesão aos diversos modelos de eventos, 
através de configurações que possibilitam adequar suas funções às necessidades da 
organização.  O sistema é orientado a Web, o que facilita seu acesso em qualquer 
computador conectado à rede, bastando a utilização de um navegador que cumpra com 
as normas especificadas no HTML versão 3.2 do World Wide Web Consortium (W3C, 
2004). 

 O Elis2 oferece dois ambientes distintos: (i) um módulo de administração 
restrito através do qual os organizadores configuram o evento e gerenciam as 
informações e (ii) um módulo público de serviços para submissão de artigos e inscrições 
nos eventos, fornecido através de links a serem inseridos no website do evento.  

 Desta forma, cabe ainda à organização do evento providenciar o 
desenvolvimento e hospedagem de uma página web para sua divulgação e utilizar os 
serviços públicos do Elis2 através dos links oferecidos. Com o uso crescente deste 
sistema de informação, a geração da página de divulgação dos eventos tornou-se um 
gargalo no fluxo de atividades desenvolvidas pela equipe, tornando necessário buscar-se 
uma solução que atendesse as necessidades dos diversos usuários para construção de 
suas páginas web. 

 Nesta perspectiva, optou-se por criar uma ferramenta de geração dos websites de 
eventos, a qual visa suprir as necessidades acima expostas, através de um ambiente de 
fácil utilização.  

 Para o desenvolvimento da ferramenta de geração de websites foi necessário um 
estudo de técnicas que oferecessem ao usuário um ambiente de fácil operação, não 
exigindo do mesmo profundos conhecimentos em qualquer tecnologia web. Assim, foi 
criada uma interface que se aproxima do padrão utilizado em ferramentas desktop e 
oferecidas opções que pudessem ser apresentadas de forma dinâmica através do banco 
de dados do sistema de administração do evento, Elis2. 

2.1. Funcionalidade da ferramenta de geração de websites 

A ferramenta de geração de websites para eventos técnico-científicos é acessada através 
do Sistema Elis2, após identificação do usuário na área restrita e seleção do evento 
desejado. A Figura 1 apresenta a tela (parcial) de entrada da ferramenta, onde se pode 
escolher o modelo de layout desejado para o website do evento. 

 O usuário pode optar por: (i) algumas opções extras de configuração que 
permitem a personalização do design do website (Figura 2 à esquerda), (ii) texto da 
homepage (Figura 2 à direita); (iii) fazer upload de imagens para o banner ou fundo da 
página (Figura 3 à esquerda), (iv) fontes (Figura 3 à direita), (v) selecionar cores de 
fundo, texto e navegadores (Figura 4); e por fim. (vi) definir as opções desejadas do 
menu (Figura 5). 



  

 
Figura 1 Ferramenta para Geração de Websites 

  

  
Figura 2 Configuração de extras e texto da home 

 

 
Figura 3 Importação de Imagens e Configuração de Fontes 



  

 
Figura 4 Configuração de cores da ferramenta 

 Ao item “opções de menu” dá-se um destaque, pois através do mesmo é 
realizado o acesso às funções do Elis2. Para cada item fornecido pela ferramenta e 
selecionado pelo organizador do evento, conforme Figura 5, serão apresentadas 
dinamicamente as informações previamente cadastradas no banco de dados do sistema 
de informação Elis2. No caso de inscrições e submissões, serão apresentadas as 
interfaces que permitem esta operação pelo usuário final, ou seja, autores de trabalhos e 
participantes do evento. 

 
Figura 5 Opções de funcionalidade do Elis2 

 Ao finalizar as configurações, o usuário pode verificar como ficou a página 
através de um preview, e depois publicá-la, através da opção gerar site. Nesta última, 
não é realizada nenhuma operação de transferência de arquivos (FTP - File Transfer 
Protocol), pois as páginas são geradas dinamicamente, trazendo conteúdo do banco de 
dados e as configurações de um arquivo XML, conforme apresentado no item 2.2 deste 
artigo.  

 A publicação da página é feita automaticamente no website do Elis2, área 
pública (ELIS2, 2005), sem a necessidade de definição de um domínio próprio. Em 
casos de eventos que necessitem criar um domínio próprio na Web, basta criar um re-
direcionamento para o link disponibilizado pela ferramenta. A Figura 6 apresenta um 
exemplo de uma das páginas geradas pela ferramenta, no caso, a programação da XV 



  

Semana de Psicologia. Observa-se nesta figura um detalhamento da programação do 
evento, obtido através do banco de dados do Elis2. 

 
Figura 6 Exemplo de página gerada pela ferramenta 

2.2. Soluções Computacionais Adotadas 

Para o desenvolvimento da ferramenta de geração de websites dos eventos, foram 
utilizados o banco de dados Oracle (ORACLE, 2005), a linguagem de script PHP 
(Hypertext Preprocessor)(PHP, 2005), o esquema XML (Extensible Markup Language) 
(XML, 2005), modelos CSS e a técnica Ajax (Asynchronous JavaScript + XML) 
(MCLELLAN, 2005). O banco de dados Oracle foi utilizado devido ao fato que o Elis2 
foi desenvolvido para esta ferramenta, no entanto é fácil utilizar outro SGBD desde que 
o mesmo utilize SQL Ansi. 

 A técnica Ajax (AJAX, 2005) permite realizar processamento no servidor 
(chamada de procedimento remoto), sem a necessidade de reload na página, o que 
melhora significantemente a usabilidade das páginas, tornando a interface com o usuário 
mais fácil de trabalhar, mais rápida e aproximando a semelhança com as interfaces dos 
aplicativos desktop, com os quais os usuários já estão mais familiarizados. 

 O esquema XML foi utilizado para gravar as configurações que os usuários 
definem para os websites através da ferramenta. Conforme as configurações das páginas 
são selecionadas, o arquivo XML é gerado dinamicamente para armazenar as mesmas, 
sendo gerado um arquivo de configuração XML para cada evento. 

 Os layouts dos modelos de websites disponíveis na ferramenta são definidos 
através de um arquivo CSS (Cascading Style Sheet), que também é gerado 



  

dinamicamente através de um script PHP, responsável por gerar o CSS conforme o 
modelo selecionado, com as configurações obtidas do arquivo XML. 

 Os websites dos eventos são gerados através de uma página PHP, que é acessada 
passando um único parâmetro – o código identificador do evento – e, a partir desta 
informação, todas as páginas do evento são geradas on-the-fly, sendo as configurações 
do website trazidas do arquivo XML e, aplicadas ao arquivo CSS, conforme o modelo 
selecionado. O conteúdo das páginas é fornecido através do banco de dados Oracle, que 
é alimentado através da parte administrativa do sistema Elis2. A Figura 7 apresenta de 
forma esquemática a geração das páginas do website dos eventos. 

 
Figura 7 Esquema de Geração on-the-fly das Páginas do Website do Evento 

3. Conclusões 
A implantação de uma ferramenta para geração de websites para eventos técnico-
científicos veio ao encontro da necessidade de organizadores de eventos em divulgar 
informações e gerenciar submissões e inscrições dos eventos que organizam. Esta 
atividade vinha se mostrando um gargalo na gestão de eventos, pois, mesmo que o 
Sistema de Informações Elis2 suprisse funções fundamentais, as mesmas não podiam 
ser disponibilizadas de forma ágil e simples para os usuários. 

 O uso de técnicas que permitem a geração dinâmica de páginas Web sem a 
necessidade de conhecimentos profundos em computação constitui-se num diferencial 
para um sistema de informação e amplia a possibilidade do uso das informações 
contidas no seu banco de dados. 

 Buscou-se neste trabalho aplicar novas técnicas de programação, como o Ajax, 
para criar páginas com melhor usabilidade, item fundamental para uma fácil aceitação 
do usuário à ferramenta. Também o XML permitiu grande agilidade para o 
armazenamento e recuperação da configuração construída pelo usuário, tornando a 
geração das páginas totalmente on-the-fly, quando somada ao acesso ao banco de dados 
do sistema de informação para gestão de eventos. 

 A ferramenta para geração de websites limita-se a modelos pré-definidos de 
websites de eventos, o que pode não atender a diferentes estruturas de layouts, por vezes 
desejáveis em páginas de eventos. Nestes casos, o usuário deverá desenvolver sua 



  

própria página e utilizar o Elis2 através de links para as funções de inscrição e 
submissão de artigos. 

 Por fim, a ferramenta descrita neste artigo prescinde de um sistema de 
informação robusto e maduro, o Elis2, e está permitindo uma padronização da geração 
de websites para a instituição que a utiliza, facilitando e agilizando os procedimentos, 
tendo como ponto forte a personalização necessária e desejada a cada novo evento que 
utiliza seus serviços. 
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Abstract. It is evident the relationship between knowledge and ontology. The 
definition of an ontology mediated by communities has demonstrated not just 
opportune but also essential to its completeness. The increasing number of new 
communities with this purpose is living proof. This work establishes the bases of 
virtual communities and points out its characteristics, establishing the 
relationship between its formation and the concept regarding ontology. Also it 
defines ontology and shows examples of methods and methodologies for its 
development and management. Finally, it focuses on the model that represents 
the resources used for CONSCIENTIAS Community in the Lattes Platform in 
the activities of an ontology construction. 
 
Resumo. É evidente a relação entre conhecimento e ontologias. O trabalho de 
definição de ontologias mediado por comunidades tem demonstrado não só 
oportuno, mas também essencial para a sua completude. É crescente o número 
de comunidades concebidas com esse propósito. Esse trabalho conceitua 
comunidades virtuais e aponta suas características bases, estabelecendo a 
relação entre sua formação e conceitos relacionados a ontologias. Também 
define ontologias e mostra alguns exemplos de métodos e metodologias para o 
seu desenvolvimento e gerenciamento. Por fim, destaca o modelo que apresenta 
os recursos utilizados pela Comunidade CONSCIENTIAS na Plataforma Lattes 
nas atividades de construção de ontologias. 
 



1. Introdução 

As organizações que se voltam para a gestão do conhecimento necessitam de uma 
abordagem que veja a organização como uma comunidade humana, cujo conhecimento 
coletivo represente um diferencial competitivo. Afinal, é no conhecimento coletivo que 
se baseiam as inteligências competitivas essenciais. Esse conhecimento coletivo é 
aprimorado, criando-se redes informais de pessoas que realizam trabalhos afins, pessoas 
que eventualmente estão dispersas em diferentes unidades de negócio. 

 As ferramentas tecnológicas existentes no mercado tornaram a Tecnologia da 
Informação um eficaz recurso na busca por uma melhor interatividade e qualidade no 
que diz respeito a dados e informações inseridos nos mais relevantes processos 
organizacionais. Tais instrumentos hoje são fundamentais na chamada “sociedade do 
conhecimento”, em que circula uma grande quantidade de dados. Por meio dessas 
tecnologias e das pessoas envolvidas no processo é que acontece a geração de 
conhecimento. “As pessoas são os únicos verdadeiros agentes na empresa. Todos os 
ativos e estruturas – quer tangíveis ou intangíveis – são resultado das ações humanas. 
Todos dependem das pessoas, em uma última instância, para continuarem a existir” 
(SVEIBY, 1998). 

Nesse cenário, a informática é uma grande aliada. Quando bem implantada proporciona 
redução de custos, agilidade, precisão das informações, imprescindíveis na tomada de 
decisões, otimização de processos e uma melhor gestão das ações humanas.  

Por outro lado, o aparecimento de novas tecnologias e fontes de dados, como a Internet, 
ampliou o acesso à informação. Em contrapartida, o aumento da oferta de informações 
gerou problemas bastante comentados ultimamente, tais como o excesso de dados e a 
necessidade de se separar o que é útil do que não é. Além disso, com o advento de novas 
Tecnologias da Informação em diversos campos do conhecimento cada vez mais se 
evidencia uma constante preocupação com a interoperabilidade de informações entre 
esses campos. 

O surgimento de meios comuns ou padrões para determinados domínios de negócio que 
possam possibilitar o processamento da informação sob uma perspectiva padronizada 
podem se tornar um importante recurso para diminuir e facilitar o processo de 
processamento de informações seja caracterizado pela interoperabilidade entre sistemas 
ou até mesmo no processo de geração e disseminação do conhecimento nas 
organizações. 

A criação de padrões para determinados domínios de negócio está fortemente ligada à 
necessidade de participação dos especialistas e interessados nos domínios de problemas 
a serem abordados. Para tal, as comunidades virtuais ou semi-presenciais podem se 
tornar uma importante aliada para a realização de atividades de padronização, e 
consequentemente como um sumo recurso para viabilizar atividades de geração de 
conhecimento a partir dos padrões por ela definidas. 

Este presente trabalho caracteriza as Comunidades Virtuais (CV) dentre os tipos de 
comunidades, seus diferenciais, e seu papel no processo de construção de ontologias em 
determinados domínios de negócio. Apresenta ainda recursos que podem ser aplicados a 
essas comunidades virtuais de padronização a fim de servirem como facilitadores para o 
alcance e realização de suas atividades. Por fim, são relatadas as experiências da 



Comunidade Conscientias responsável pela construção de ontologias em Ciência e 
Tecnologia para a Plataforma Lattes.  

2. Comunidades 

Desde 1969 os cientistas já pensavam na Internet como um meio para o 
compartilhamento de dados. Segundo FERRARI (2003), em 1971 as conexões já 
haviam crescido de forma geométrica, o que permitiu aos cientistas colaborar em 
pesquisas e trocar mensagens. Na essência, os cientistas formaram comunidades 
interativas de pesquisa que existiram não apenas no campus físico, mas também na 
Internet (KLEIN, 1998). Tais comunidades passaram a levar o nome de comunidades 
virtuais (CV). 

 De acordo com Pallof (1999), define-se CV como as que usam as tecnologias de 
rede, especialmente a Internet, para estabelecer a comunicação além das barreiras 
geográficas e de tempo. Valtersson (2002) apresenta cinco classificações para as CV 
como: (1) CV de relacionamento, (2) CV de lugar, (3) CV de memória, (4) 
Comunidades virtuais de necessidade e (5) CV de conhecimentos. 

 É nessa última que está o objeto de estudo deste artigo. A principal característica 
desse tipo de comunidade é o compartilhamento de idéias, as quais, no entanto, são 
expressas de uma forma interpessoal e técnica. Um exemplo de comunidades de 
conhecimentos são os pesquisadores acadêmicos que se juntam para resolver algum 
problema científico compartilhamento suas experiências e potencialidades em domínios 
de problemas, como foi o caso da Comunidade CONSCIENTIAS (www.cnpq.br/lmpq), 
que será discutida posteriormente. 

 Tomando-se como base os tipos de comunidades e as características dos 
membros de uma rede, pode-se afirmar que algumas CV consistem apenas em interagir, 
sem compromisso com a geração de conhecimento. As comunidades existem para 
superar distâncias, fortalecer amizades, criar e manter vínculos afetivos. Há 
comunidades que possuem um fim específico, mas não definem regras, enquanto outras 
são criadas propriamente com objetivos de construção de padrões ou ontologias. Esse 
tipo de comunidade, foco de estudo deste trabalho, promove a interoperabilidade de 
informações e a busca de ontologias eficientes para extração e publicação de 
informações. 

 Em síntese, essa interoperabilidade alcançada por meio da padronização e 
construção de ontologias (objeto de discussão na próxima seção), é conceituada por 
NOIE (2004) na habilidade de transferir e usar a informação de maneira uniforme e 
eficiente através das organizações múltiplas e dos sistemas da Tecnologia da 
Informação.  

3. Ontologias 

De acordo com Daum e Merten (2002), o termo “ontologia” possui sua origem na 
filosofia, que se refere à disciplina que trata do assunto da existência. No contexto 
tecnológico, o significado desse termo é sutilmente diferenciado, ou seja, é uma 
descrição formal dos conceitos e relacionamentos que existem dentro de um domínio 
(sendo assim, não é uma disciplina, e sim um artefato). Uma ontologia se relaciona com 
um vocabulário específico e com uma linguagem específica, diferentemente da 
disciplina filosófica que trata da existência, mas não da linguagem.  



 Segundo Gruber (1993), uma ontologia é uma especificação explícita de uma 
conceitualização. Além disso, caracteriza essencialmente um acordo, o qual não 
necessariamente precisa abranger toda a conceitualização de determinado domínio, mas 
pode abranger apenas parte dele; ou seja, pode oferecer uma visão para o domínio. 
Assim uma ontologia atua como um contrato entre parceiros, permitindo que se eles se 
comuniquem com segurança dentro do domínio de informação (DAUM; MERTEN, 
2002). 

 A finalidade principal de uma ontologia é tornar possível a comunicação entre os 
sistemas computadorizados de maneira independente de tecnologias de sistema, de 
arquiteturas de informação e de domínios individuais de aplicação (ONTOLOGY, 
2005). Além disso, uma ontologia visa possibilitar a descrição de domínios de interesse 
agregando relações, propriedades, funções, processos e, ainda, regras e restrições dos 
objetos pertencentes a esses domínios (DACONTA et al., 2003).  

 Diversas comunidades e grupos têm dedicado esforços na formulação de 
propostas para a criação de ontologias, o que de certa forma tem resultado em um 
conjunto de metodologias visando facilitar esse trabalho. Entre outras, citam-se a seguir 
algumas metodologias bem como métodos para desenvolvimento e gerenciamento de 
ontologias, os quais podem ser enquadrados em um modelo de gestão de uma 
comunidade virtual: METHONTOLOGY, por Gomez-Perez et al., (1996) e Fernandez 
et al. (1997); TOVE - Toronto Virtual Enterprise, por Grüninger e Fox (1995); 
Enterprise Model Approach, por Uschold (1996); KBSI IDEF5, por KBSI (1994); 
metodologia STELA para construção de e-gov, por Pacheco (2003), e metodologia para 
definição de unidades de informação com ênfase em ontologias, por Bermejo (2004), 
que apresentam contextualização direta no trabalho definido pela Comunidade 
CONSCIENTIAS. 

 Através do trabalho de definição de ontologias que, conforme citado, pode ser 
auxiliado por diversas metodologias existentes que visem a direcioná-lo, é possível por 
meio das informações que as representam, alcançarem o conhecimento dentro do seu 
domínio de problema. Por fim, Jones et al. (1998) descrevem a relação de ontologias 
com sistemas de conhecimento, afirmando que elas são referências para a descoberta e 
geração de conhecimento por intermédio de sistemas. 

 Caracterizadas as ontologias, seus métodos e metodologias que possam ser  
utilizados para a sua construção, o presente artigo aborda na seção a seguir as 
experiências na construção de ontologias para a Plataforma Lattes, que pode alcançar 
seus objetivos de padronização por meio da Comunidade Conscientias.  

4. Estudo de caso: Plataforma Lattes e Comunidade CONSCIENTIAS 

A Plataforma Lattes é uma plataforma brasileira de ciência e tecnologia de sistemas de 
informação e portais Web voltados para a gestão de Ciência e Tecnologia(CNPq, 2005). 
Lançada em 16 de agosto de 1999 a Plataforma Lattes, que conquistou o Prêmio E-Gov 
20041 de primeiro colocado na categoria governo para cidadão – G2C (PRÊMIO E-
GOV, 2004), possui em seu repositório de informações aproximadamente 575 mil 
currículos. Ainda existem no repositório do CNPq – conforme dados do último censo 

                                                 
1 O Prêmio e-gov é organizado pela Associação Brasileira de Empresas Estaduais de Processamento de 
Dados – ABEP e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG 



(2004) – informações sobre aproximadamente 18 mil e 300 grupos de pesquisa 
certificados, que permitem à agência efetuar a classificação desses grupos para o seu 
censo anual (CNPq, 2005). 

 Recentemente, a Plataforma Lattes iniciou o lançamento, através do sistema 
InterLattes CV-Resume e InterLattes CV-Perfil de uma linha de sistemas para 
tratamento da qualidade da informação e gestão de conhecimento, os quais se 
enquadram na última camada da arquitetura de construção de e-gov relatada por 
Pacheco (2003). Todas essas ferramentas da Plataforma Lattes permitem a descoberta 
de novos conhecimentos escondidos na massa de informações sobre Ciência, 
Tecnologia e Inovação do País (CIÊNCIA, 2005) e essencialmente foram concebidas a 
partir de suas das ontologias (Martins, Bermejo, Guerios, et al., 2004). 

 O trabalho de definição de ontologias da Plataforma Lattes é parte do esforço da 
Comunidade CONSCIENTIAS2, responsável pela padronização e definição de 
ontologias das unidades de informação desta plataforma.  

 A Comunidade CONSCIENTIAS é atualmente constituída por três agências de 
fomento e dez instituições. As agências de fomento são CNPq, CAPES e FAPESP, e 
entre as instituições estão Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Grupo Stela, em conjunto com 
a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) e Universidade de São Paulo (USP). 

 Essa comunidade tem a responsabilidade específica de definir e homologar entre 
os seus participantes um padrão XML para cada unidade de informação pertencente a 
essa plataforma de sistemas. A referida comunidade é uma extensão da Comunidade 
LMPL (Linguagem de Marcação da Plataforma Lattes), estabelecida no ano 2000 para 
ser responsável pela criação e manutenção das gramáticas XML da Plataforma Lattes. 
Sua criação coroa o processo de aproximação entre agências federais e estaduais, em um 
movimento de padronização de informações e racionalização de procedimentos, 
envolvendo fornecimento e intercâmbio de informações em benefício das comunidades 
científicas, tecnologias e de educação superior (CONSCIENTIAS, 2005). 

 A CONSCIENTIAS criou um processo interno de homologação de suas 
ontologias que estabelece ciclos de interação, os quais resultam em versões que são 
avaliadas por seus membros. Tal processo permite em seus ciclos a participação de seus 
conselheiros através (a) do envio de críticas e sugestões que visam a melhorias bem 
como (b) da avaliação e homologação de cada uma das versões liberadas para a 
ontologia até a sua versão final, a qual será disponibilizada para a comunidade 
interessada. A Figura 1 a seguir apresenta graficamente o processo criado por essa 
Comunidade para desenvolvimento de uma ontologia.  

 Uma vez homologada e publicada a ontologia, utiliza-se uma ferramenta própria 
da comunidade disponível em seu website para fazer a publicação para 
acompanhamento de versões da especificação em XML Schema para essa ontologia. A 

                                                 
2 Comunidade para Ontologias em Ciência, Tecnologia e Informações de Aperfeiçoamento de Nível 
Superior - CONSCIENTIAS 



Figura 2 apresentada na seqüência mostra a ferramenta com as versões da ontologia de 
currículo que já foram disponibilizadas pela Comunidade CONSCIENTIAS. 

 

Figura 1 – Processo Ciclo da Comunidade CONSCIENTIAS para desenvolvimento de 
ontologias (CONSCIENTIAS, 2004) 

 

Figura 2 - Ferramenta da Comunidade CONSCIENTIAS/LMPL para acompanhamento 
das versões de suas ontologias 



5. Conclusão 

É possível que a Plataforma Lattes não tivesse ampliado tanto sua base e viabilizado a 
Rede ScienTI se suas unidades de informações não tivessem sido padronizadas através 
da linguagem XML, estabelecida pela Comunidade LMPL. Assim, esta comunidade, 
hoje chamada de Conscientias, foi essencial na definição de regras e estabelecimento de 
uma única forma de representar a informação, já que antes os candidatos a fomento, por 
exemplo, utilizavam mais de um tipo de currículo, o que inviabilizava o rápido processo 
de extração, que, aliás, está fortemente ligado a ontologias. O presente artigo aponta as 
ontologias como importante elemento no processo de extração e gestão de informação 
em comunidades virtuais, levando em consideração os problemas de comunicação e 
definição de consenso. Uma atenção especial deve ser dada a essas comunidades, 
considerando que esta ferramenta proporciona meios para que os interessados possam 
discutir e alcançar o objetivo proposto – ontologias eficazes que possam atender as suas 
necessidades.  

 Ainda no tocante a ontologias, pode-se constatar que, uma vez definidas, deve-se 
atentar para o seu processo de gestão, que também pode ser enquadrado no trabalho 
(papel) da sua comunidade criadora.  

 Em casos em que se buscam meios para possibilitar a definição de ontologias 
que proporcionem interoperabilidade entre sistemas, extração e representação de 
conhecimento, uma comunidade surge como um importante meio de formalização de 
conhecimento dentro de uma sociedade na qual os bens intangíveis superam cada vez 
mais os tangíveis. 
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{leandro,felipe,marcio }@labpesquisas.tci.ufal.br

left@cluster.ufal.br, {evandro,pacca }@tci.ufal.br

Abstract. The multimedia tools for videoconference and voice over IP systems, are
getting increase in the distributed systems area, mainly by the newest technologies
in network infra-structure. This paper proposes a free client/server environment
written in Java, which uses the component-based approach adopted in many sys-
tems for develop robust applications with a high level code reuse.

Resumo.As ferramentas multiḿıdia para sistemas de videoconferência e telefonia
IP vêm ganhando espaço náarea de sistemas distribuı́dos, principalmente pelos
grandes avanços tecnológicos em infra-estrutura de rede. Este artigo propõe um
ambiente cliente/servidor de código livre escrito em Java, a qual utiliza uma abor-
dagem de desenvolvimento baseada em componentes, paradigma este amplamente
adotado com o objetivo de construir aplicações com alto grau de reuso.

1. Introdução
Nos últimos anos houve um extraordinário desenvolvimento e ampla disseminação das
aplicaç̃oes em rede que transmitem e recebem conteúdo deáudio e v́ıdeo atrav́es da Internet.
As novas aplicaç̃oes de rede multiḿıdia como v́ıdeo de entretenimento, telefonia IP, rádio
pela Internet, sites WWW multiḿıdia, jogos massivamente online, videoconferência, mun-
dos virtuais, aprendizadòa dist̂ancia e muitas outras, compartilham as mesmas preferências
como tempo de resposta curto, escalabilidade e confiabilidade.

Com este explosivo crescimento, faz-se necessário o desenvolvimento de novas ferra-
mentas, t́ecnicas e protocolos Internet com o objetivo de suprir algumas carências e solucionar
problemas motivados por este crescimento.

Mesmo com a crescente difusão de tais ferramentas, alguns métodos de desenvolvi-
mento mostram-se ultrapassados ou inadequados, podendo ocasionar altosı́ndices de custo
na etapa de construção do sistema bem como dificuldades na evolução e manutenç̃ao do
mesmo. O desenvolvimento baseado em componentes visa a construção de aplicaç̃oes com
caracteŕısticas de sistematização de desenvolvimento, tais como escalabilidade e reuso.

Neste contexto, visando minimizar o problema supracitado, este artigo propõe um
ambiente cliente/servidor de videoconferência baseado em componentes e de código livre,
denominadoArCoLIVE - Live Internet Videoconference Environment , que tem como
objetivo principal apoiar o uso de um sistema de Ensinoà Dist̂ancia desenvolvido utilizando
um frameworkpara a construç̃ao de comunidades virtuais chamadoArCo . A implementaç̃ao
dos componentes foi baseada numa extensão da linguagem Java - A Java Media Framework
(JMF ) [Microsystems, 2005] - que, embora tenha enfoque em aplicaçõesstandalone, dá su-
porteà transmiss̃ao destreamde ḿıdia atrav́es da rede.



O restante do artigo está organizado da seguinte forma: na seção 2.é apresentado de
forma resumida o cenário atual dos sistemas de videoconferência, relacionando a utilização
desse tipo de recurso colaborativo em sistemas de comunidades virtuais. Em seguida, na
seç̃ao 3., descreve-se o ambienteArCoLIVE , destacando os componentes desenvolvidos e
o grau de portabilidade atingido. Na seção 4. é descrito o servidorArCoLIVE , cujo seu
principal objetivoé controlar as requisições dos componentes implementados. Em 5.é dada
uma breve descrição doArCo , sendo discutida também, como estudo de caso, a integração
doArCoLIVE ao mesmo. Por fim, na seção 6. s̃ao apresentados os resultados do estudo e as
consideraç̃oes finais sobre a ferramenta desenvolvida.

2. Contextualizaç̃ao

Nesta seç̃aoé apresentada uma visão geral tanto da situação atual das ferramentas de video-
confer̂encia quanto dos aspectos utilizados no desenvolvimento doArCoLIVE .

2.1. Ceńario atual

Atualmente, a Internet́e composta essencialmente por sistemas distribuı́dos. O modelo
cliente-servidor predomina em aplicações para Web, correio eletrônico, DNS e videocon-
ferência, onde a forma e a ordem das informações trocadas são baseadas em protocolos.

Segundo [Monteiro, 1997], sistemas multimı́dia, em particular os de videocon-
ferência, vem ganhando espaço em aplicações voltadas para a Internet. No entanto, boa parte
deles ñao se preocupa com algumas caracterı́sticas que permitem o reuso, a escalabilidade e
a fácil manutenç̃ao, diminuindo significativamente a vidaútil destes sistemas.

2.2. Desenvolvimento baseado em componentes

O desenvolvimento baseado em componentes trata da criação de componentes que possam
ser reutilizados em outras aplicações. V́arias vantagens são obtidas com essa abordagem,
tais como: reutilizaç̃ao atrav́es da divis̃ao do sistema em ḿodulos, reduç̃ao do tempo de
desenvolvimento com a utilização de componentes pré-fabricados e gerenciamento das de-
pend̂encias dos ḿodulos atrav́es da definiç̃ao de componentes dependentes.

É importante salientar que arquiteturas baseadas em componentes têm sido usadas
com sucesso para tratar necessidades especı́ficas de aplicaç̃oes em sistemas distribuı́dos,
oferecendo um mecanismo efetivo de reutilização de software [Pasin, 2003].

2.3. Doḿınio da aplicaç̃ao

Segundo [Oudshoff et al., 2003], uma comunidade virtual pode ser entendida como “uma
rede socialon-line de um grupo de pessoas com interesses em comum”. No contexto de
educaç̃ao, as comunidades virtuais de aprendizagem têm recebido importante atenção no
âmbito do ensinòa dist̂ancia. Um exemplo clássico para esta abordagem seria professores
interagindo e compartilhando documentos com seus alunos e, estes, por sua vez, podendo
tirar dúvidas com aqueles através de trocas dee-mails, por exemplo.

A interaç̃ao supracitada, todavia, pode ser obtida através de diversas modalidades
em um ambiente de comunidades virtuais. Ferramentas de fórum, correio eletr̂onico echat
são alguns dos exemplos de mecanismos mais comuns. Além destas, merece destaque a
utilização de recursos de câmeras digitais, as quais proporcionam o que hoje se chama de
videoconfer̂encia.

Como se percebe, o utensı́lio desta abordagem ratifica a importância que o ensinòa
dist̂ancia vem recebendo. A videoconferência tem sido utilizada para dar suporte a aulas,
semińarios e reunĩoes, liberando seus espectadores de estarem fisicamente presentes ao local
onde est́a ocorrendo o evento.



O estudo de caso deste artigo mostra os componentes da ferramenta de videocon-
ferênciaArCoLIVE aplicados aoArCo - Arcabouço de Comunidades - um arcabouço para
construç̃ao de comunidades virtuais concebido e desenvolvido no Departamento de Tecnolo-
gia da Informaç̃ao (TCI) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

O ArCo é um arcabouço extensı́vel e de ćodigo aberto para a construção de ambientes
de comunidades virtuais. O arcabouço dispõe de ferramentas para a interação e colaboraç̃ao
de atores, componentes de infra-estrutura e interface gráfica, aĺem de dar suporte a integração
com outros sistemas [Almeida et al., 2004].

A construç̃ao de ambientes utilizando oArCo é baseada no conceito de montagem
de componentes de prateleira, os quais encapsulam serviços de comunidades virtuais bem
conhecidos, tais comochat, fórum, indexaç̃ao de contéudo, entre outros.

Desta forma, o desenvolvedor de um sistema de comunidades virtuais que utilizar este
arcabouço terá à sua disposiç̃ao componentes providos pelo mesmo, tornando o desenvolvi-
mento do sistema fácil, rápido e confíavel, pois pressup̃oe-se que tais componentes já foram
previamente testados e utilizados.

2.4. JMF: Java Media Framework

Aplicações de tempo real, como as de videoconferência, trabalham com dados que dependem
de maneira significativa do tempo. Fundamentalmente, aJMF é uma coleç̃ao de classes
que permite o processamento da mı́dia baseada no tempo [Terrazas et al., 2002]. AJMF
consiste em um conjunto de funcionalidades para incorporação de multiḿıdia às aplicaç̃oes
Java que abstrai do usuário o processamento da mı́dia, facilitando operaç̃oes de baixo ńıvel.
Ela fornece mecanismos para configurar os atributos de um formato de mı́dia, bem como
para verificaç̃ao da compatibilidade do formato de um arquivo, tendo sido desenvolvida com
o objetivo de ser f́acil de programar e permitir o desenvolvimento deplug-ins.

Essas caracterı́sticas podem ser aplicadas em mı́dia originada de um arquivo, dis-
positivo de captura ou até de um sistema final remoto. Em uma rede IP pode-se transferir
pacotes atrav́es de TCP ou UDP. Entretanto, por conta do comportamento dostreamde mul-
timı́dia com relaç̃ao ao tempo, o uso de TCP torna-se inaceitável em muitos casos. Uma
soluç̃ao mais adequadáe utilizar o protocolo UDP. Um modo geralmente usado para trans-
miss̃ao destreamsde ḿıdia é combinar a utilizaç̃ao do protocolo RTP (Real-Time Proto-
col) [RFC1889, 1996], que fragmenta a informação multiḿıdia, adiciona a cada fragmento
informaç̃oes de seq̈uência e de tempo de entrega e o protocolo UDP, queé usado para o trans-
porte destestream. A JMF oferece suporte a estes protocolos para transmissão de fluxos
multimı́dia pela rede.

Aproveitando a portabilidade da linguagemJava, ferramentas de videoconferência
desenvolvidas com aJMF podem ser executadas em celulares ouhandhelds. Atualmente,
existe um vasto mercado de dispositivos móveis. A cada dia, estes dispositivos oferecem no-
vas caracterı́sticas aos usúarios finais. Incremento na taxa do clock do processador e memória
possibilitam a execução de tarefas, tais como: tocar arquivos MP3, criar slides, acessar a
Internet, ler mensagens de correio eletrônico ou ainda participar de uma videoconferência
[A. Belda and Cermẽno, 2004].

3. A ferramenta ArCoLIVE
Nesta seç̃ao é apresentado um conjunto de componentes que foram desenvolvidos para su-
portar as necessidades apresentadas anteriormente. Além disso,́e descrito como tais com-
ponentes foram modelados e desenvolvidos. Por fim, são apresentados os componentes do
conjuntoArCoLIVE , acompanhados de uma breve descrição.

Alguns exemplos de ferramentas que podem ser desenvolvidas utilizando oArCo-
LIVE são: ferramentas para controle de segurança eletrônica, administraç̃ao de ambientes



empresariais, reconhecimento de padrões em v́ıdeos capturados (face-trackpor exemplo),
salas de aulas virtuais, videoconferência multi-ponto ou qualquer outra ferramenta, onde os
recursos de colaboração visual podem ser aplicados.

3.1. Arquitetura
A arquitetura doArCoLIVE é dividida em tr̂es camadas principais: aplicação, servidor
e persist̂encia, como mostrado na Figura 1. Na camada de aplicação est́a implementado
o ArCoLIVE-T , na qual os componentes interagem entre si. A camadaArCoLIVE-S (ver
Seç̃ao 4.)é responśavel por tratar as requisições e respostas dos componentes, autenticação
de usúarios e prover uma interface entre as camadas de aplicação e de persistência, ambas
baseadas noArCoLIVE-P . A camada de persistênciaé usada para armazenar perfis dos par-
ticipantes, descriç̃oes e permiss̃oes de um serviço e algumas propriedades das mı́dias para
vı́deo sob demanda.

Aplicação

ArCoLIVE Toolkit (ArCoLIVE-T)

Componente
de

A/V

Componente
de

Chat

Componente
de

Conexão

Protocolo ArCoLIVE (ArCoLIVE-P)

Servidor ArCoLIVE
( -S)ArCoLIVE

Camada de Persistência ArCoLIVE
( )ArCoLIVE-CP

Figura 1. Arquitetura do ArCoLIVE

3.2. Desenvolvimento dos componentes
Os componentes foram desenvolvidos utilizando a linguagem de programação Java com-
binada com a extensãoJMF . Com o objetivo de resolver problemas de padronização, aSun
criou o modelo de componentes JavaBeans [Szyperski et al., 2002]. OArCoLIVE é baseado
nesta tecnologia, onde a produção dos componentes obedece a uma especificação rigorosa.
A idéia b́asicaé que estes, como em qualquer outro modelo, sejam altamente coesos, inde-
pendentes e configuráveis, tornando possı́vel a livre comercializaç̃ao e reutilizaç̃ao.

Como uma aplicaç̃ao desenvolvida utilizando os componentesArCoLIVE não pos-
sui conhecimento direto da implementação deles,́e posśıvel alterar o ćodigo de um compo-
nente sem afetar todo o sistema. Assim, desde que as interfaces sejam preservadas, novas
funcionalidades podem ser adicionadas através da simples substituição dos componentes. A
figura 2 mostra a tela do IDE1 Netbeans com os diversos componentes doArCoLIVE des-
critos logo a seguir.

3.3. Componentes
Os componentes (ArCoLIVE Toolkit ) desenvolvidos estão listados a seguir:

• ArCoLIVEConnection - o componente de conexão suporta dois protocolos para
transmiss̃ao de dados, o UDP (com RTP) e o TCP. Para transmissão deáudio e v́ıdeo,
utiliza-se o componente de conexão com o protocolo UDP selecionado. Uma das
importantes caracterı́sticas da atual implementação deste componentée o suporte a
multicastquando o protocolo UDṔe selecionado.

1Integrated Development Environment



Figura 2. Conjunto de componentes do ArCoLIVE

• ArCoLIVEConnectionManager - utilizado quando se deseja obter informações da
conex̃ao em questão. As informaç̃oes do estado da conexão s̃ao obtidas atrav́es do
protocolo RTCP. Este componente provê dados de quantos pacotes RTP foram envia-
dos e recebidos, assim como a taxa de perda de pacotes.

• ArCoLIVEPlayer - é um componente para reprodução local de fluxos déaudio e
vı́deo. A principal caracterı́stica deste componenteé abstrair a fonte geradora do fluxo
de dados, seja um arquivo, umawebcamconectada ao computador ou um microfone.
Este componente pode interagir com outros, como o ArCoLIVERecordMedia, por
exemplo.

• ArCoLIVENetworkPlayer - é um componente para reprodução de fluxos déaudio
e v́ıdeo oriundos de um servidor qualquer.

• ArCoLIVEProcessor - componente que trata alguns aspectos de controle e proces-
samento, tais como conversão de formatos, inserção de imagens em vı́deos etc.

• ArCoLIVEChat - este componente oferece recursos para conversação atrav́es de
texto. Um recurso importante provido por este componenteé a possibilidade de mode-
rar uma sess̃ao dechat.

• ArCoLIVECaptureDevice - componente responsável por gerenciar todos os disposi-
tivos de captura de ḿıdia do sistema local. Com este componenteé posśıvel obter a
lista de todos os dispositivos multimı́dia instalados em um computador, assim como
prover acesso a eles.

• ArCoLIVEParticipant - componente que representa o participante da conferência.
Dados simples como nome, e-mail, login e outras informações que o descrevam po-
dem ser obtidas através deste componente.

• ArCoLIVERecordMedia - ao obter uma ḿıdia, o usúario pode salvar o fluxo de
dados capturado através deste componente.́E posśıvel informar a localizaç̃ao do
arquivo a ser gerado e seu formato.

4. O Servidor ArCoLIVE

Com o objetivo de oferecer suporte aos componentes apresentados na seção 3.3. foi desen-
volvido um servidor de componentes que possibilita a comunicação de grupos de usuários
conectados na rede, em particular a Internet, através de serviços déaudio/v́ıdeo,chate outros
recursos de colaboração visual assim como gerenciamento dos serviços disponibilizados.



O servidor oferece recursos com o objetivo de suportar as diversas requisições destes
componentes. Os principais serviços oferecidos pelo servidor são: confer̂encia, bate papo,
compartilhamento de arquivo, quadro branco virtual e captura de tela.

O servidor possui um ḿodulo de gerenciamento de serviços, o qual o administrador
do sistema utiliza-o a fim de controlar o acesso aos usuários, criaç̃ao de inst̂ancia dos serviços
e disponibilidade dos mesmos. As figuras 3(a) e 3(b) mostram as telas do gerenciador do
servidor.

(a) Conex̃ao (b) Gerenciamento de Serviços

Figura 3. M ódulo de Gerenciamento do Servidor

Como soluç̃ao para comunicação padronizada, foi especificado e implementado um
protocolo, o quaĺe utilizado para troca de informações e requisiç̃oes entre cliente e servidor.
Este protocolo pode ser apresentado como na figura 4.

ArCoLIVE Service Manager

ArCoLIVE Service Protocol

ArCoLIVE Conference Protocol
ArCoLIVE Chat Protocol

ArCoLIVE File Share Protocol
ArCoLIVE Whiteboard Protocol

ArCoLIVE Screen Grabber Protocol

Mantém as
instâncias
dos serviços

Protocolos
específicos

Manipulação
inicial de
requisições

Figura 4. Protocolo de Comunicaç ão do ArCoLIVE

O servidoré baseado no padrão de projeto observer [Gama et al., 2000], que redire-
ciona ao ḿodulo de controle especı́fico uma requisiç̃ao de um usúario conectado a ele.

5. Estudo de caso: aplicaç̃ao do ArCoLIVE a um ambiente de comunidades
virtuais

5.1. A arquitetura do ArCo

A arquitetura do arcabouçoArCo consta de cinco camadas, conforme apresentada na
figura 5.

• Servidor de Portal: as ferramentas de uma comunidade são disponibilizadas através
de portais implementados pelo arcabouçoJetSpeed, onde os usúarios podem persona-
lizar seus ambientes, assim como fornecer diferentes visões para as comunidades.



Servidor de Portal

Interface Gráfica Unificada

Núcleo

Infra-Estrutura

Fx = ferramenta x

F1 F2 F.. Fn

Figura 5. Arquitetura do ArCo

• Interface Gráfica Unificada: garante a identidade visual do ambiente. Esta camada
utiliza a arquiteturaModel-View-Controller, a qualé implementada pelos arcabouços
StrutseJSF;

• Ferramentas: ferramentas como fórum s̃ao representadas nesta camada. Estaé a
camada de enfoque deste artigo, pois oArCoLIVE foi implementado como uma
ferramenta para oArCo provendo serviços de videoconferência para os usuários das
comunidades virtuais;

• Núcleo: gerencia as atividades entre os entes básicos da comunidade virtual, tais
como ator (usúario), comunidade (grupo de usuários com interesses em comum) e
ferramentas de gerenciamento;

• Infra-estrutura : atende aos requisitos não funcionais do sistema, tais como per-
sist̂encia de objetos e autenticação de usúarios;

5.2. Integrando o ArCoLIVE ao ArCo

Para ser integrada ao arcabouço, a ferramentaArCoLIVE necessitou apenas implementar
interfaces para serem utilizadas no gerenciamento do ciclo de vida da ferramenta e notificação
dos eventos ocorridos no núcleo. Esses eventos, por sua vez, são repassados aoArCoLIVE
que os trataŕa de forma personalizada.

O ArCo não determina qual deve ser a arquitetura ou estrutura das ferramentas e,
desta forma, qualquer ferramenta existente pode ser facilmente integrada, flexibilizando a
adiç̃ao de novas funcionalidades.

A figura 6(a) mostra o componenteArCoLIVEPlayer para reproduç̃ao de ḿıdia, ao
passo que a figura 6(b) mostra o componenteArCoLIVEChat , utilizado para comunicação
textual entre usúarios.

(a) ARCO.VIDEO (b) ARCO.CHAT



6. Consideraç̃oes Finais

Neste artigo foi mostrada uma solução port́avel e de f́acil utilizaç̃ao de um conjunto de com-
ponentes para a implementação de ferramentas para videoconferência.

A auŝencia de recursos multiḿıdia em ambientes de comunidades virtuais, motivou
significativamente a integração doArCoLIVE ao arcabouçoArCo . Devido ao alto grau
de independ̂encia dos componentes desenvolvidos,é posśıvel utilizá-los em qualquer outro
ambiente estensı́vel que necessitem de tais recursos.

Portanto, a ferramenta discutida neste artigo oferece uma solução de baixo custo,
principalmente por se tratar de uma ferramenta de código livre. Assim sendo, aplicações
que utilizam oArCoLIVE podem melhorar a comunicação entre as pessoas, contribuindo de
modo significativo para empresas ou instituições que necessitam de soluções de comunicação
multimı́dia em seus ambientes.
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Pasin, M. (2003).Réplicas para Alta Disponibilidade em Arquiteturas Orientadas a Compo-
nentes com Suporte de Comunicação de Grupo. PhD thesis, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul - UFRS.

RFC1889 (1996). RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications.
http://www.ietf.org/rfc/rfc1889.txt.́Ultimo acesso, Janeiro de 2005.

Szyperski, C., Gruntz, D., and Murer, S. (2002).Component Software, Beyond Object-
Oriented Programming. ACM Press, 2sd edition.

Terrazas, A., Ostuni, J., and Barlow, M. (2002).Java Media APIs, Cross-plataform Imaging,
Media and Visualization. SAMS, 1st edition.



  

Um estudo de caso sobre a tecnologia de Business 
Intelligence na área de tráfego de uma praça de pedágio 

Joubert de Castro Lima1, Luiz Alexandre H. S. Maciel1, Celso Massaki Hirata1, 
Edgar Toshiro Yano1, Adilson Marques da Cunha1 e Maurício Micoski 2 

1Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) - Praça Marechal Eduardo Gomes, 50 - 
Vila das Acácias - CEP 12228-900 – São José dos Campos – SP – Brasil. 

2Compsis – Computadores e Sistemas Industriais e Comerciais Ltda - Rua 
Pindamonhangaba, 160 – Vila Nova Conceição - CEP 12231-090– São José dos 

Campos – SP – Brasil. 
{joubert, luizh, hirata, yano, cunha}@ita.br, 

Mauricio.micoski@compsisnet.com.br 

Abstract. This article aims to implement a Business Intelligence (BI) system in 
the area of traffic of a toll plaza located between the cities of Delhi and Noida 
in India, in order to investigate how much the BI technology reduces the waste 
of resources involved in decision support of this market niche. The following 
items are included in the scope: (1) elicitation of functional and non-
functional requirements of the collection process and the pouch process of a 
toll plaza, (2) identification of an architecture based on layers for BI solution, 
(3) definition of the set of techniques and services offered in each layer, and 
(4) assessment of the suite of a vendor when it is used in the implementation of 
a BI system for toll plaza described in this case study. 

Resumo. Este artigo tem como objetivo implementar um sistema de Business 
Intelligence (BI) para a área de tráfego de uma praça de pedágio situada 
entre as cidades de Delhi e Nodia na Índia, com o intuito de investigar o 
quanto a tecnologia de BI pode reduzir o desperdício de recursos envolvidos 
no suporte a decisão deste nicho de mercado. Pertencem ao escopo deste 
estudo: (1) o levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais da 
arrecadação e dos malotes de uma praça de pedágio, (2) a identificação de 
uma arquitetura em camadas para uma solução de BI, (3) a definição do 
conjunto de técnicas e serviços oferecidos em cada camada, e (4) a avaliação 
da suíte de um vendedor quando utilizada na implementação de um sistema de 
BI para a praça de pedágio descrita no estudo de caso. 

1. Introdução 

O processo de privatizações de rodovias de importância econômica cresce em todo 
Brasil, assim como em parte do mundo. A concessão de parte da malha rodoviária pode 
abranger várias praças de pedágio e várias rodovias. Para gerir praças de pedágio são 
utilizados Sistemas Inteligentes de Transporte - SIT (Intelligent Transportation Systems 
- ITS) compostos por tecnologias de comunicação e de controle integradas à infra-
estrutura de um sistema de transporte.  



  

 Uma das maiores dificuldades de uma praça de pedágio é não dispor de 
relatórios oriundos de diversas fontes de dados, que possam ser construídos, alterados e 
compilados pelo usuário final de maneira iterativa e incremental, com desempenho e 
com visualizações que enfatizem cores, texturas e ângulos, por exemplo. Uma outra 
dificuldade é a falta de uma solução computacional que permita inferir padrões 
comportamentais passados, não triviais, implícitos, previamente desconhecidos e 
potencialmente úteis, tanto de arrecadadores quanto de veículos, transportadoras, 
instituições financeiras e clientes. 

O objetivo principal deste trabalho é implementar um sistema de Inteligência de 
Negócio - IN (Business Intelligence BI) para a área de tráfego de uma praça de pedágio 
situada entre as cidades de Delhi e Nodia na Índia. O objetivo secundário é avaliar um 
conjunto de ferramentas que compõe a suíte de BI da IBM®, quando utilizada para gerir 
a arrecadação e os malotes de uma praça de pedágio. Em conseqüência disso, acredita-
se na possibilidade de investigar até que ponto a tecnologia de BI reduz o desperdício de 
recursos envolvidos como suporte à tomada de decisão neste nicho de mercado. 

 O restante deste artigo é divido como se segue. A Seção 2 apresenta a descrição 
de uma praça de pedágio. A Seção 3 descreve os requisitos funcionais e não funcionais 
das subáreas de arrecadação e de malotes. A Seção 4 apresenta a arquitetura para o 
sistema de BI. A Seção 5 apresenta uma avaliação das ferramentas que compõem a suíte 
de BI da IBM® e, finalmente, a Seção 6 sintetiza as principais conclusões e propostas 
para trabalhos futuros. 

2. Arrecadação e Malotes numa Praça de Pedágio 

As descrições desta Seção foram elaboradas com base nas informações obtidas junto à 
COMPSIS, uma empresa brasileira de médio porte, que atua no desenvolvimento de 
soluções para gestão rodoviária em mais de seis países. O cliente da COMPSIS 
escolhido para realizar este estudo de caso foi uma empresa que possui uma praça de 
pedágio numa ponte entre as cidades Delhi e Noida, na Índia. Neste estudo de caso foi 
utilizada a base de dados operacional dos três primeiros anos desta praça. A seguir, 
passa-se a discutir como uma praça de pedágio é organizada.   

 Sentido da pista, pista, praça, rodovia e concessionária compõem a visão 
hierárquica das abstrações normalmente encontradas numa praça de pedágio. As pistas, 
do ponto de vista operacional, são agrupadas de acordo com o sentido, e podem ser 
reestruturadas a qualquer momento. Em cada pista, existe uma cabine de arrecadação 
que tarifa os veículos passantes, de acordo com a sua categoria. No sistema da 
COMPSIS, os veículos são divididos, normalmente, em oito categorias, variando desde 
motocicletas até carretas com 8 a 10 eixos. 

 Existe um serviço chamado Coletor Eletrônico de Padágio (Electronic Toll 
Collection -ETC), em que o motorista paga uma mensalidade para que o seu veículo 
possa transitar livremente numa determinada praça, ou seja, o motorista utiliza uma 
pista automática onde não é necessário parar para efetuar o pagamento.  Numa praça de 
pedágio, são normalmente aceitos pagamentos do tipo ETC, em débito, cartões de 
crédito, dinheiro ou cheque. Numa praça de pedágio, pode-se aceitar mais de um tipo de 
moeda, dependendo da política econômica do país. 



  

 Os funcionários são classificados como gerente, coordenador e arrecadador de 
praça. O arrecadador fica na cabine, classificando os veículos, de acordo com sua 
respectiva categoria, e coletando os valores dos pedágios. Considerando-se que tal 
classificação pode gerar erros, sensores realizam a detecção automática dos veículos 
para tarifação. Para os casos onde os valores detectados e classificados não coincidam, 
o coordenador da praça atribui o valor definitivo que deveria ter sido cobrado. Este 
valor definitivo, obviamente, é subjetivo e, desta forma, sujeito à fraude. 

 Periodicamente, são enviados malotes com os valores coletados de uma praça de 
pedágio para uma instituição financeira. As transportadoras são as responsáveis por este 
serviço. Cada malote registrado no sistema contém o valor declarado pelo funcionário 
da praça, o valor rejeitado pelo banco, e o valor definitivamente depositado. Este 
procedimento possibilita uma avaliação de hábitos de praças e bancos. 

3. Requisitos de um Sistema de BI para a Área de Tráfego de uma Praça de 
Pedágio 

A partir de entrevistas e pesquisas sobre soluções de BI já implementadas nos dois 
últimos anos, foram identificados os requisitos do sistema e realizadas entrevistas com 
especialistas em Tecnologia da Informação – TI (Information Technology – IT) da 
COMPSIS, ao longo de dois meses. A seguir, descreve-se os principais requisitos 
endereçados e já priorizados em dois grupos: funcionais e não funcionais. 

3.1. Requisitos Não-Funcionais para uma solução de BI de pedágio 

O sistema deve ser capaz de propiciar: o processamento de relatórios com múltiplas 
visões do negócio, a partir de milhões de registros, em menos de 5 minutos; a 
construção de relatórios, de maneira interativa e incremental, onde visões de negócio 
possam ser adicionadas ou supridas a qualquer momento; a configuração de abstrações 
tais como escalonadores de eventos, atividades de pré-processamento da base de dados 
operacional, esquemas multidimensionais, cubos, e técnicas de data mining; a 
importação e exportação de metadados pertinentes a um sistema de BI como, por 
exemplo, esquemas, cubos, medidas, dimensões e fatos (independente de ferramenta, 
proprietária ou não); e a importação de dados oriundos de diversas fontes relacionais, 
textuais ou orientadas a objeto, de diversos tipos, incluindo imagem e vídeo. 

3.2. Requisitos Funcionais para arrecadação e malotes: 

O sistema deve ser capaz de propiciar: consultas a relatórios que forneçam visões de 
cargos de uma praça de pedágio, funcionários, categorias de veículo, cliente ETC, data, 
hora, tipo de pagamento, moeda, abstrações de uma praça conforme descrição da Seção 
2, e turnos de trabalho. 

 Com base nessas visões, o sistema deve ser capaz de propiciar também os 
seguintes tipos de mensurações sobre os arrecadadores: total, média, mínimo e máximo, 
e coeficiente padrão dos erros operacionais, do valor classificado pelo arrecadador, do 
valor detectado pelo sensor, e do tempo de atendimento; total, média, valores mínimos e 
máximos arrecadados, e valor do troco repassado ao cliente; total e média do número de 
veículos, e valores pagos pelos clientes. 

 O sistema deve ainda ser capaz de permitir: consultas a relatórios que forneçam 
visões de contas bancárias, agências bancárias, bancos, malotes, datas e horas sobre 



  

criação e envio, correção dos malotes, transportadoras, cargos de uma praça de pedágio, 
funcionários e tipo de pagamento.  Para essas visões, devem ser também propiciadas 
mensurações de: total; média; e mínimo e máximo do valor declarado, do valor 
depositado, e do valor recusado pelo banco. 

 O sistema deve também ser capaz de possibilitar consultas a relatórios que 
reúnam informações: sobre malotes, contas, transportadoras, bancos e seus respectivos 
valores declarados, depositados e recusados; sobre arrecadadores, coordenadores, 
abstrações de uma praça de pedágio, conforme descrito na Seção 2, com suas 
respectivas medidas, erros operacionais, valor detectado e classificado, e tempo de 
atendimento.  

 Desta forma, deve ser possível reunir-se, numa única visão, as áreas arrecadação 
e malotes.  Por fim, o sistema deve ser capaz de propiciar também a capacidade de 
inferir o comportamento passado de veículos e arrecadadores. 

4. Arquitetura de um Sistema de BI 

A estratégia para endereçar uma possível solução para o problema descrito na 
introdução foi a de definir uma arquitetura em camadas (Figura 1). Inicialmente, 
mapeia-se os dados de uma fonte de dados original (camada 0), depois se extrai, 
transforma, carrega e modela, multidimensionalmente, os dados em repositórios 
unificados (camada 1) para que serviços de análise possam ser utilizados (camadas 2, 
3). 

4.1. Serviços e Técnicas Implementadas 

Cada camada é composta de um conjunto de técnicas e serviços amplamente difundidos 
nos sistemas de BI, mas nunca aplicadas antes ao setor de pedágio. 

 A primeira técnica utilizada na camada 1 é a integração de dados oriundos de 
diversas fontes da camada 0. No estudo de caso do presente trabalho, a praça de pedágio 
utiliza o Banco de Dados Oracle, algumas tabelas independentes de SGBD e flat files. 
Das tabelas Oracle foram importadas a maioria dos dados que formam as dimensões e 
tabelas de fatos do sistema de BI. Os dados de meses, bimestres, trimestres e semestres 
do ano, além de dias do mês, quinzenas do mês e os feriados do ano e suas associações 
ao respectivo dia, mês e ano em questão foram obtidos de flat files. 

 Uma vez que os dados estejam integrados e mapeados a metadados numa base 
alvo, também chamada target database, faz-se necessário aplicar outras técnicas 
pertencentes à camada 1, mais especificamente ao módulo chamado Extract Tranform 
and Load (ETL). Neste módulo, são aplicadas técnicas como data cleaning, data 
transformation e data reduction.  

 No sistema houve necessidade de limpar os dados, uma vez que atributos como 
valor pago, classe de veículo identificada pelos arrecadadores e sensores, tempo de 
atendimento, código do funcionário, data e hora da transação, conta bancária, código do 
malote e código do banco possuíam valores nulos que poderiam alterar 
significativamente a fase de análise. A eliminação de ruídos ocorreu principalmente no 
atributo tempo de atendimento. Valores discrepantes nos tempos não foram 
considerados para evitar erros de análise. 



  

 A transformação dos dados foi necessária para agregar, numa única tabela de 
fatos, os atributos valor pago, valor depositado e tempo de atendimento. A partir da 
agregação desses atributos foi possível reunir as medidas essenciais à arrecadação e aos 
malotes de uma praça de pedágio. 

 A redução dos dados foi necessária, e para isso, foi utilizada a discretização 
numérica. Atributos como tempo de atendimento, valores no malote e na arrecadação, já 
separados em dinheiro e cheque, foram discretizados em índices alto, médio e baixo, a 
fim de facilitar a identificação de padrões nas camadas 2 e 3. 

 Na camada 1, tem-se também os Data Warehouses (DWs), repositórios que 
implementam uma coleção de dados orientada por assunto, integrada, variante no tempo 
e não volátil, que tem por objetivo dar apoio ao processo de tomada de decisão [Inmon 
1997]. A partir de um DW é possível criar visões específicas, chamadas de Data Marts 
(DM). O sistema de BI desenvolvido foi dividido em DMs para arrecadação e malotes 
que compõem o DW pedágio. Em cada DM foi implementado um conjunto de 
dimensões e medidas, de acordo com as necessidades da COMPSIS, relatadas na Seção 
3. 

 O DM de arrecadação possui 6 tabelas de fatos, sendo 3 para registros válidos 
dos anos 2001, 2002 e 2003, e 3 para registros inválidos nos mesmos anos. Considera-
se como registro válido, aquele em que o valor classificado é igual ao valor detectado. 
Foram implementadas 3 tabelas de fatos para o DM de malotes a partir dos mesmos 
anos. A granularidade dos fatos armazenados foi definida como cada veículo passante e 
cada malote enviado. Qualquer tipo de sumarização dos dados poderia trazer perdas na 
acurácia da análise proposta. A Figura 2 ilustra dois DMs, um para arrecadação e outro 
para malotes. 

 A análise de um DM pode ser feita a partir de sentenças SQL, computação de 
cubos multidimensionais, ambos métodos de tentativa e erro, ou por técnicas de 
mineração do DM. Na camada 2, tem-se o desenvolvimento de cubos que são arranjos 
(lattice) de cuboids [Gray 1997]. Cuboids são combinações de atributos dimensionais. 
No sistema desenvolvido, foram criados 27 diferentes cubos para as áreas de 
arrecadação e malotes. Alguns cubos continham dimensões e medidas pertinentes a 
ambas as áreas. Assim, foi possível verificar a flexibilidade de relatórios e a sofisticação 
da visualização do servidor Online Analytical Processing – OLAP da IBM® que 
mantém cubos em sua estrutura interna e os computa como objetos em memória 
MOLAP (Multidimensional OLAP) ou como tabelas num SGBD comercial - ROLAP 
(Relational OLAP) ou mesclando estas duas estratégias numa HOLAP (Hybrid OLAP). 

 As técnicas aplicáveis à DM, ainda na camada 2, incluem 
associações/correlações, predições, classificações e análise de cluster. Neste trabalho, 
foi utilizada a técnica chamada de Regras de Associação, inicialmente formulada em 
[Agrawal 1993].  

  A partir de regras como Pagamento (X, “ETC”) => Pagamento (X, “Cartão”)   [suporte = 34%, 

confiança = 79%]  foi possível identificar tipos de pagamentos preferenciais de determinadas 
categorias de veículos, em épocas do ano e horas do dia distintas. De maneira análoga, 
foi possível identificar tipos de pagamentos preferenciais em pistas, praças, rodovias e 
até concessionárias. Com isso pôde-se implantar segmentações de marketing, 
reconfigurações de pistas, entre outras estratégias. 



  

 Foram geradas regras de associação para detectar combinações de arrecadadores 
com menor ou maior taxa de erros na arrecadação, maior ou menor tempo de 
atendimento para um turno específico ou para uma época específica do ano, horários 
habituais onde ocorriam maiores taxas de erros operacionais, maiores tempos de 
atendimento, horários habituais de tráfego de determinadas categorias de veículos, 
comportamentos suspeitos de arrecadadores e coordenadores, fabricantes de sensores 
com baixa acurácia, assumindo que os veículos detectados por estes quase nunca 
coincidiam com os classificados pelos arrecadadores num determinado turno do dia. 

 A camada 3 direciona a análise para a integração das tecnologias OLAP e DM. 
Faz-se uso do desempenho e da flexibilidade dos cubos, reunindo a isso a possibilidade 
de inferir o comportamento passado, com o intuito de predizer o futuro. Infelizmente, a 
ferramenta de BI da IBM não possui uma licença única, que permita o acesso a toda 
suíte. Servidores MOLAP, HOLAP e OLAPMining não são oferecidos na licença trial. 

 O projeto do sistema descrito nesta seção foi planejado para 18 meses. Além do 
sistema, foi elaborada a especificação completa do mesmo, incluindo os esquemas 
multidimensionais, ETLs, cubos, regras de associação, documentação de instalação e 
operação da suíte da IBM®.  

5. Avaliação da Solução de BI Utilizada 

Os experimentos foram realizados na suíte de BI IBM DB2 versão 8.1. O servidor de BI 
foi executado numa máquina PC com 2.1Ghz de clock, 80GB de disco (7200 RPM) e 
1GB de memória RAM. A suíte da IBM® ao ser usada para implementar o estudo de 
caso da Seção 4, apresentou algumas conformidades e desconformidades em relação aos 
requisitos descritos na Seção 3. A tabela a seguir ilustra as considerações sobre a 
ferramenta utilizada. 

Tabela 1. Avaliação da solução de BI da IBM 

Característica Camada 

A ferramenta não é aberta. Os diversos metadados implementados em cada camada podem ser 
importados/exportados somente para soluções da IBM®. 

1, 2, 3 

A solução IBM® não implementa cache no cliente, ou seja, é fortemente centrada no servidor, 
impossibilitando em sua arquitetura que clientes realizem parte do processamento do servidor. 

1, 2, 3 

A suíte da IBM® é flexível no que tange as diferentes configurações para ETLs, cubos, dimensões, 
medidas, hierarquias dimensionais e esquemas. 

1, 2, 3 

Os serviços de DW, OLAP ou data mining podem ser acessados de maneira transparente ao usuário. 1, 2, 3 

A suíte é segura, permitindo a criação de usuários e grupos de usuários para cada camada da 
arquitetura proposta na Figura 1. 

1, 2, 3 

O módulo ETL do servidor DW é flexível, pois permite a importação de dados de fontes 
heterogenias. 

1 

O módulo ETL do servidor DW pode ter baixo desempenho. Uma atividade de ETL utilizada para 
agregar três tabelas do banco operacional e criar novos atributos dimensionais na tabela de fatos 
demorou 27 horas, persistindo 73 milhões de tuplas numa primeira carga dos dados. 

1 

O módulo ETL do servidor DW permite a construção de workflows para carga, limpeza e 
transformação. É possível especificar dependências entre os fluxos e escalonadores a cada fluxo. 
Infelizmente, tais escalonadores não permitem a execução do fluxo em tempo real. 

1 

O servidor de DW não explicita a definição de dimensão e tabela de fatos. Não é possível, por 1 



  

exemplo, definir várias tabelas e várias hierarquias para uma única dimensão. 

Os servidores OLAP da IBM® permitem tuning na base de dados, o que aumenta muito o 
desempenho das demais camadas de carregamento e análise de dados. 

2 

O servidor OLAP Cube Views oferece somente o armazenamento de cubos multidimensionais, a 
partir de bases relacionais (ROLAP) 

2 

O servidor Cube Views, a aplicação Office Connect, e o servidor Intelligent Miner não oferecem os 
resultados do desempenho da computação dos cubos e da geração de regras, respectivamente. 

2 

Infelizmente, os servidores OLAP requerem um nome único para cada membro de um cubo. 2 

A estratégia de particionar cubos de maneira transparente ao usuário melhora o desempenho global. 
Existem 3 tipos de particionamento na suíte IBM®: replicated, transparent, e linked. Com exceção 
da partição linked, os servidores OLAP obrigam que cubos virtuais, oriundos de dois ou mais cubos 
particionados, tenham as mesmas dimensões. Isso reduz drasticamente a flexibilidade no 
desenvolvimento. Servidores Cube Views não oferecem o conceito de cubos virtuais. 

2 

Infelizmente, o servidor IBM Intelligent Miner não implementa multi-dimensional association, 
impossibilitando encontrar padrões extremamente úteis ao cliente. 

2 

A visualização de cubos pode ocorrer com a utilização de plugins para o Excel, ou com a confecção 
de páginas web com tabelas dinâmicas. Infelizmente, a estratégia de plugins não se aplica ao servidor 
IBM Intelligent Miner. Este faz uso de visualizadores próprios para regras de associação, os quais 
não oferecem ângulos, texturas, mas somente cores e textos na visualização. 

2 

 De maneira geral, a suíte da IBM® atende às necessidades endereçadas na Seção 
3. As maiores críticas são atribuídas: ao servidor de DW, uma vez que o mesmo não 
possui conceitos pertinentes à área; a impossibilidade de se minerar regras do tipo 
multi-dimensional association, por parte do servidor IBM Intelligent Miner; e a baixa 
flexibilidade de importação/exportação de metadados implementados na suíte IBM® 
para outros fornecedores de soluções de BI.  

6. Conclusões e Trabalhos Futuros 

O sistema de BI implementado conseguiu reunir, num único repositório, dados 
operacionais de uma praça de pedágio, facilitando com isso que relatórios pudessem ser 
construídos, alterados e compilados pelo usuário final, de maneira iterativa e 
incremental, com desempenho e com visualizações que enfatizam cores, texturas e 
ângulos, por exemplo.  Além disso, as regras de associação implementadas proveram a 
capacidade de inferir padrões comportamentais passados de arrecadadores, fabricantes 
de sensores, veículos, clientes ETC, transportadoras e instituições financeiras.  

 O sistema atendeu a todos requisitos funcionais e a maioria dos não funcionais 
endereçados, e demonstrou enormes possibilidades para avanços na gestão de áreas 
complementares as de arrecadação e malotes, numa praça de pedágio. 

 Alguns trabalhos futuros incluem: estender o uso da tecnologia de BI para 
definir localizações estratégicas de veículos de emergência nas rodovias, para priorizar 
as manutenções futuras das rodovias, para ajustar semáforos e sinalizadores, para 
planejar e construir passarelas de pedestres, e para expandir trechos da malha 
rodoviária. 

 No âmbito governamental, soluções de BI podem trazer resultados que permitam 
os órgãos executores traçarem políticas que, por exemplo, incentivem o tráfego de 
cargas durante a madrugada, e escalonem horários mais adequados aos trabalhadores e 
às escolas da região. 



  

 O atual projeto para arrecadação e malotes está pronto, mas merece avanços 
contínuos na definição de novas dimensões e novas medidas. Além disso, novas 
técnicas de data mining e OLAPMining merecem ser avaliadas. 

 É recomendável realizar-se uma avaliação da aplicabilidade de outras soluções 
de BI na área de tráfego de uma praça de pedágio, com o intuito de fornecer um estudo 
comparativo com o presente trabalho. Como exemplos de outras soluções proprietárias 
de BI, pode-se citar as fornecidas pelas empresas Oracle® e Microsoft®. Como 
exemplos de soluções livres de BI, citam-se projetos como Mondrian [Mondrian 2005], 
Jpivot [Jpivot 2005] e Weka [Weka 2005].  
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Abstract. This paper describes a study and a practical application of internati-
onal Information Technology models at a real technology environment of one of
the biggest banking institutions of the country. As an instrument of integration
between the models and the real environment, we used the process modeling
approach to help the management of information allowing the formalization of
knowledge.

Resumo. Este artigo apresenta um estudo e uma aplicação prática de mode-
los internacionais de Tecnologia da Informação em um ambiente de tecnolo-
gia de uma das maiores instituições banćarias do páıs. Como instrumento de
integraç̃ao entre os modelos estudados e o ambiente real de TI, foi utilizada a
abordagem de modelagem de processos, a qual auxilia de formaabrangentèa
ger̂encia da informaç̃ao aĺem de possibilitar a formalização do conhecimento.

1. Introdução

Nas últimas duas d́ecadas presenciamos grandes evoluções naśareas de conhecimento
relacionadas̀a ger̂encia de Tecnologia da Informação (TI) e do conhecimento. Três fa-
tores s̃ao essenciais para mudanças na forma de planejar, usar e extrair benef́ıcios da TI:
(i) a evoluç̃ao dos modelos de gestão de TI aceitos internacionalmente; (ii) a evolução
tecnoĺogica que permite a integração destes modelos em ambientes organizacionais reais
e (iii) o uso de indicadores e conceitos de governança nas práticas de gestão de TI.

Permitindo ligar todos essas evoluções naśareas de conhecimento e estruturá-
las de forma pŕatica, ágil e de f́acil transmiss̃ao à empresa, os conceitos de processos,
bem como as técnicas de modelagem de processos ocupam um lugar essencial. Inserido
neste ceńario, este trabalho aplica modelos internacionais como a biblioteca de melho-
res pŕaticas de gestão de TI denominadaInformation Technology Infrastructure Library
(ITIL) e o modelo de governança de TI denominadoControl Objectives for Information
and Related Technologies(COBIT). Foi utilizada tamb́em a abordagem de modelagem de
processos no contexto organizacional de uma das maiores instituições banćarias do páıs.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A seção 2 traz uma
breve revis̃ao dos modelos baseados em processos que este trabalho aborda. Na seç̃ao
3 apresentamos a metodologia empregada para integrar os modelos abordados na seção
anterior. A seç̃ao 4 descreve um estudo de caso realizado num ambiente real deTI de



uma grande instituiç̃ao banćaria do páıs. Algumas conclus̃oes e indicaç̃oes de trabalhos
futuros s̃ao apresentados na seção 5.

2. Processos e Modelos de TI

As recentes discussões sobre processos possibilitaram inúmeras definiç̃oes para o termo.
Desde a definiç̃ao de processo de negócio de [8], o qual cita que se trata de um conjunto de
atividades estruturadas definidas para produzir uma saı́da espećıfica; at́e outras variaç̃oes
como [7, 12] que definem processos de negócios utilizando um ńıvel mais abstrato. Em
[14] encontramos a definição de processo de negócio geńerico baseada na cadeia de valor
de Porter [15]. No escopo deste artigo nos referimos a processo como um conjunto de
atividades que representam métodos de execução de um trabalho necessário para alcançar
um objetivo organizacional. Esta definição é muito semelhantèas definiç̃oes apresenta-
das em [11, 6, 13] e se torna interessante na medida que transcendeáreas especı́ficas,
consome recursos e usa informações como meio de gestão de TI. Qualquer procedimento
organizacional está sempre sustentado por um ou mais processos.

Neste ceńario de revoluç̃ao de processos organizacionais surge em 1990 o conceito
de reengenharia do trabalho. Segundo [10], a idéia de reengenharia de trabalho era “não
automatize, elimine”. Ou seja, o autor que primeiro citou o tema de reengenharia do
trabalho foca a necessidade de uma análise dos processos organizacionais ao invés de
uma simples automação de procedimentos. Surgiu então o conceito de reengenharia de
processos organizacionais ouBusiness Process Reengineering(BPR). Segundo [9], BPR
significa uma filosofia de melhoria de performance empresarial atrav́es do redesenho ou
reestudo dos processos envolvidos na organização.

No escopo deste artigo, utilizamos o conceito de modelagem de processos com-
posto por etapas desde o levantamento das caracterı́sticas de procedimentos até a interaç̃ao
de tarefas realizadas nos mais diversos nı́veis organizacionais, que através de uma mode-
lagem possam ser alvo de análise e estudo. Tais etapas dos procedimentos relacionadosà
modelagem de processos proporcionaram o respaldo e a base necesśarios para elaboração
e implantaç̃ao de novos modelos processuais mais otimizados e eficientes.

Segundo [9] as fases genéricas de modelagem de processos são: (i) criaç̃ao da
visão empresarial; (ii) identificação e compreensão dos processos existentes; (iii) re-
desenho de processos; (iv) implementação dos processos e (v) manutenção dos pro-
cessos. Neste contexto, o uso de um software para modelagem de processos facilita
a formalizaç̃ao dos processos para uma melhor análise dos mesmos. A fase (ii) se dá
atrav́es da elaboração de um modelo denominadoas-is. Nesse modelo, procura-se atin-
gir o máximo de fidelidade com que as tarefas são desempenhadas pelos atores; uma
vez que esse modelo representa uma formalização do fluxo do processo através de uma
documentaç̃ao. Aṕos a elaboraç̃ao do modeloas-ispode-se iniciar as atividades de análise
pela equipe envolvida no projeto de modelagem de processos.

Durante essa análise ser̃ao levantados os caminhos crı́ticos, os gargalos, os des-
perd́ıcios de recursos, as ambigüidades existentes, bem como a inexistência destas. Essas
informaç̃oes servir̃ao de subśıdio e respaldo formal na adoção de novas técnicas e meto-
dologias visando uma otimização do processo em questão, atrav́es da adoç̃ao de t́ecnicas
de simulaç̃ao. Com base nessa análise, constŕoi-se um novo modelo denominadoto-be. O
modeloto-betraz representado as mudanças que serão implantadas no modelo de gestão



futuro. O ḿetodo de modelagem de processos apresentado possibilita a integraç̃ao entre
modelos de gestão e governança de TI, os quais passaremos a expor através de uma breve
visão por motivos de restrição de espaço.

2.1. Modelo ITIL

A biblioteca ITIL de infra-estrutura de TÍe composta por um conjunto consistente de
melhores pŕaticas mundiais. Seu objetivóe alinhar os serviços de TI aos requisitos de
neǵocios atrav́es da gestão de qualidade de seus componentes e serviços. O Modelo ITIL é
dividido basicamente em dois grandes grupos: (i) Suporte a serviços de TI – determina os
meios pelos quais os serviços serão oferecidos e gerenciados, incluiService Desk, Gest̃ao
de Incidentes, Gestão de Problemas, Gestão de Mudanças, Gestão de Configuraç̃ao e
Gest̃ao de Implantaç̃ao; e (ii) Prestaç̃ao de serviços de TI – serviços que serão oferecidos,
inclui Ger̂encia de Disponibilidade, Gestão de Continuidade de Serviços de TI, Gestão de
Capacidade, Gestão Financeira para Serviços de TI e Gestão de Ńıvel de Serviço.

O modelo ITIL, concebido na década de 80 pelaCentral Computer and Telecom-
munications Agency(CCTA) tornou-se no ińıcio dos anos 90,best practice, tendo sido
adotado por diversos paı́ses tornando-se referência mundial em 1996. Em 2000, foi cri-
ado oOffice for Government Commerce(OGC) com intuito de regulamentar o uso do
ITIL. Nesse mesmo ano foi definido oMicrosoft Operation Framework(MOF) [2]. Em
2001, foram criados oEuropean Examination Institute for Information Science(EXIM) e
o Information Systems Examination Board(ISEB),órgãos certificadores dessa metodolo-
gia. Par maiores informações vide [5].

2.2. Modelo COBIT

No mundo globalizado, a informação e a tecnologia que suportam o negócio e o conheci-
mento organizacional representam o seu mais valioso recurso. Além disso, num ambiente
de neǵocios altamente competitivo e dinâmicoé requerido uma excelente habilidade ge-
rencial, na qual a TI deve suportar as tomadas de decisão de forma ŕapida, constante e
com custos cada vez mais baixos. Nesse contexto, o modelo internacional COBIT pode
ser citado como um recurso eficiente para auxiliar o gerenciamento e o controle das inici-
ativas de TI nas empresas. O modelo COBITé conhecido como Governança em TI ouIT
Governance.

O COBIT é um guia para a gestão de TI recomendado pela Fundação americana
Information Systems Audit and Control Foundation(ISACF) [3], que inclui recursos tais
como um suḿario executivo, umframework, controle de objetivos, mapas de auditoria,
um conjunto de ferramentas de implementação e um guia com técnicas de gerenciamento.
As pŕaticas de gestão do COBIT s̃ao recomendadas pelos peritos em governança de TI que
ajudam a otimizar os investimentos de TI e fornecem métricas para avaliação dos resulta-
dos. Os modelos de maturidade de governança são usados para o controle dos processos
de TI e fornecem um ḿetodo eficiente para classificar o estágio da organizaç̃ao de TI. A
governança de TI e seus processos com o objetivo de adicionar valor ao neǵocio atrav́es
do balanceamento do risco e retorno do investimento podem ser classificados numa or-
dem crescente: (0) Ńıvel inexistente; (1) Inicial/Ad Hoc;(2) Repetitivo, mas intuitivo; (3)
Processos definidos; (4) Processos gerenciáveis e medidos e (5) Processos otimizados.

Essa abordageḿe derivada de modelos de maturidade para desenvolvimento
de software, a saber:Capability Maturity Model Integrated for Software Engineering



(CMMI-SW), Systems Engineering(CMMI-SE), Integrated Product and Process Deve-
lopment(CMMI-IPPD), todos propostos pelo instituto americano daCarnegie Mellon
University - Software Engineering Institute(SEI). Para maiores informações vide [4].

3. Metodologia Empregada

Como metodologia empregada neste trabalho foi utilizado o método de modelagem de
processos organizacionais partindo-se da premissa que esta é uma abordagem que possi-
bilita o alinhamento entre processos, informações e recursos. Essa abordagem será em-
pregada no tratamento eficaz da informação, provendo tanto facilidades como respaldos
formaisà tomada de decisão, a qual será norteada pelos objetivos e critérios da instituiç̃ao
envolvida.

A figura 1 representa o esquema da metodologia utilizada ondepode-se verifi-
car que a modelagem de processos foi utilizada como base de ligaç̃ao entre as melhores
práticas do modelo ITIL e os conceitos de governança do modeloCOBIT. Essa metodo-
logia objetiva a elevaç̃ao do ńıvel de maturidade de TI da organização em questão, atrav́es
da padronizaç̃ao, documentaç̃ao, divulgaç̃ao, monitoraç̃ao e mediaç̃ao dos processos en-
volvidos. Atuando dessa forma como uma ponte entre o tratamento da informaç̃ao e do
conhecimento de TI.

Figura 1. Esquema da Metodologia Utilizada.

A metodologia empregada neste trabalho se utiliza de modelagem de processos
como base de melhoria nos padrões de gestão e governança de TI. A modelagemé rea-
lizada de forma que cada um dos processos estudados possam ser explodidos em ńıveis
menores, cujo grau de detalhamento contenha informações das tarefas envolvidas em di-
versos ńıveis de granularidade. Como exemplo de dados contidos nos reposit́orios dos
modelos de processos podemos citar: recursos humanos e materiais envolvidos, tempos
de execuç̃ao, automaticidade, aplicabilidade, atribuições, sincronismo, condições de pa-
rada, entradas e saı́das requeridas e a documentação padronizada da execução da tarefa.
Essas atividades por sua vez, estão representadas por caminhos de execução que deter-
minam a sua seqüencialidade ou o seu paralelismo. Diversos outros objetospodem ser
utilizados, uma vez que representam: tomadas de decisão, dispositivos de entrada e saı́da
e conectores indicativos deloops. Assim que forem levantados todos os elementos en-
volvidos na modelagem, ou seja, uma vez que esteja populado oreposit́orio de dados do
modelo, a ferramenta de modelagem disponibiliza estimativas de custo envolvendo to-
dos os recursos no processo de simulação, os quais podem ser executados em tempo real
quando acoplados a uma ferramenta deworkflow[1].



Neste trabalho, os processos foram inicialmente modeladosda maneira mais
próxima posśıvel de sua real execução num ambiente de TI através do modeloas-is. De
posse do modelo, realizou-se uma análise segundo os conceitos de suporte a serviços de
TI do modelo ITIL focando a gestão de incidentes. Dessa forma, pudemos analisar através
de diversas simulações o modeloto-bemais adequado.

Dentre os benefı́cios da Ger̂encia de Incidentes podemos citar: (i) definição formal
dos incidentes, tendo por resultado a minimização do impacto no negócio; (ii) melhor
utilização dos recursos de suporte; (iii) melhor compreensão do impacto dos incidentes,
permitindo priorizaç̃oes; (iv) informaç̃ao exata dos incidentes que estão ocorrendo e (v)
aumento da disponibilidade de informação para ger̂encia.

4. Estudo de Caso

Através da abordagem de modelagem de processos e da metodologia utilizada neste tra-
balho foi realizado um estudo de caso relacionadoà gest̃ao de incidentes em um ambiente
real de TI de uma instituiç̃ao banćaria. O ambiente de TI em questão é composto por
uma equipe de 15 analistas de informática, divididos em duas sub-equipes de serviços,
distribúıdas nos turnos noite e madrugada. Essa equipe, juntamente com um grupo de
técnicos vinculados a uma empresa prestadora de serviços,é responśavel pelos processos
de instalaç̃ao e reinstalaç̃ao de cerca de 7000 servidores de agências e de postos bancários.
Os equipamentos desse ambiente são componentes de uma vasta rede de comunicação de
topologia h́ıbrida, a qual possibilita o correto funcionamento dos serviços disponibiliza-
dos em mais de 15.000 pontos de atendimentos de clientes espalhados pelo páıs.

A coleta de informaç̃oes referentes̀as tarefas envolvidas, tais como fluxo de ativi-
dades, recursos envolvidos, entradas e saı́das, procedimentos requeridos, custos, decisões
e conhecimentos necessários foi obtida atrav́es da experiência pessoal do autor deste ar-
tigo no processo de reinstalação de servidores, bem como através do contato com colegas
que possuem experiência variando entre 2 meses a 10 anos, além de t́ecnicos da pres-
tadora de serviços e gerentes de setor. Paralelamente, foram realizados levantamentos
estat́ısticos tais como ńumero de interrupç̃oes (abortagens), tipos de instalações (1 ou 2
servidores) e motivos de pendências de instalação atrav́es dos aplicativosAction Request
System(ARS) eChecklist. A coleta foi realizada de maio a junho de 2004.

Os dados obtidos nas simulações desse estudo referem-se a um montante médio
diário de 40 atividades de intervenção em servidores, as quais são realizadas fora do expe-
diente banćario. Durante a execução deste trabalho, foi realizado inicialmente um estudo
das diversas tarefas envolvidas no processo de instalação e reinstalaç̃ao de servidores. Tal
estudo possibilitou a definição do modeloas-isna ferramentaWBI Workbench, bem como
um modeloto-beotimizado utilizando-se dos conceitos de melhores práticas de gestão de
TI da biblioteca do ITIL.

4.1. Modeloas-is

Esta modelagem foi feita de acordo com o que foi observado no ambiente de trabalho da
equipe serviços da noite e da madrugada. Inicialmente, temos uma modelagem em seu
mais alto ńıvel de representação apresentado na figura 2. Podemos observar os três princi-
pais processos (caixas representadas pela letra P) que compõe o serviço de reinstalação de
servidores dessa organização: (i) procedimento técnico – intervenç̃oes locais de instalação



e configuraç̃ao de equipamentos; (ii) procedimentos GEPRO (Gerência de Produç̃ao) –
atividades de monitoração/validaç̃ao das intervenç̃oes t́ecnicas realizadas pelo processo
anterior e (iii) problema – atividades que tratam de problemas administrativos durante a
reinstalaç̃ao.

Na figura 2, percebemos que os processos estão ligados por elementos de entrada
e sáıda atrav́es de contatos telefônicos entre analistas da GEPRO (0800) e técnicos da
empresa prestadora de serviços. Cabe ressaltar também, que os t́ecnicos, caso tenham
alguma dificuldade, disp̃oem aĺem do 0800 (suporte GEPRO), de uma Central de Aten-
dimento local (CAT), para auxiliá-los nas questões t́ecnicas. Desse modo, os processos
mostrados na figura 2 revelam que há uma intensa comunicação entre t́ecnicos e analis-
tas do GEPRO via chamada telefônica, ocasionada principalmente por falhas na baixa de
matrizes ou por erros durante as tarefas de sincronização de servidores.

Figura 2. Modelo as-is do procedimentos de reinstalaç ão (high-level).

Nas explos̃oes do modelo mostrado na figura 2 (ilustrações ñao incluidas no ar-
tigo), foram representados: 35 tarefas, 10 requisições de entrada e saı́da, 15 recursos
envolvidos e 22 tomadas de decisão.

4.2. Modeloto-be

Nesta modelagem buscou-se otimizar o modeloas-iseliminando-se os gargalos através
dos conceitos de gerência de incidentes do modelo ITIL. O foco foi dadoà reduç̃ao dos
custos e tempos de execução das tarefas. Verificou-se que havia muitos gargalos nas tare-
fas dos analistas GEPRO, implicando em aumento do número de funciońarios. Verificou-
se tamb́em, com base nas estatı́sticas apresentadas pela ferramenta, uma elevada quan-
tidade de tempo desperdiçada no grande número de ligaç̃oes entre t́ecnicos e analistas.
Desse modo, entre as principais alterações sugeridas podemos citar:

• Reduç̃ao do quadro de funcionários utilizados no processo de reinstalação, para
tal sugere-se a utilização de 3 funciońarios da equipe de disponibilidade de servi-
dores, os quais facilmente poderiam ser treinados para desempenhar esse serviço;

• Utilização de um Banco de Dados monitorado pela equipe de Internet/Intranet
com as vers̃oes atualizadas de Migra, Matriz TMF (Terminais de Múltiplas
Funç̃oes) e Cdac.1 Dessa maneira, seriam evitados gastos com o CAT e com
ligações desnecessárias. Os arquivos necessáriosà reinstalaç̃ao de servidores se-
riam obtidos diretamente no site;

1Mı́dia utilizada para atualizar os servidores com informações referentes a endereços IP’s de equipa-
mentos como terminais de atendimento e de auto-atendimento.



• Utilização de apenas um servidor nas agências. Este servidor apresentaria um sis-
tema operacional mais estável como o Linux e a contingência seria diretamente
nos servidores de contingência localizados na sede do complexo central de tecno-
logia.

A figura 3 ilustra as alterações sugeridas acima através da modelagemto-bede
mais alto ńıvel. Note que o processo problema da figura 2 foi substituı́da pelo processo
intranet GEPRO, que pode ocorrer em paralelo com o processo reinstalaç̃ao GEPRO. As
explos̃oes do modelo mostrado na figura 3 não est̃ao inclúıdas no artigo; todavia podemos
citar que na representação foram modelados: 13 tarefas, 9 requisições de entrada e saı́da,
13 recursos envolvidos e 7 tomadas de decisão.

Figura 3. Procedimentos da Reinstalaç ão to-be (High Level).

Como extens̃ao da modelagem do processo de instalação e reinstalaç̃ao feita, foi
elaborada uma outra modelagem que envolve processos que vão desde a compra do equi-
pamento at́e a sua instalação nas aĝencias da instituiç̃ao banćaria. Esse modelo, abrange
outras ger̂encias de TI contemplando atividades que são ańalogas̀as ger̂encias do modelo
ITIL, e.g. Ger̂encia de Configuração, Problemas e Mudanças.

5. Conclus̃oes e Trabalhos Futuros

Este trabalho descreve uma abordagem de modelagem de processos como ḿetodo de
melhoria nos padrões de gestão de TI. Utilizando-se de conceitos e padrões gerencias
com funç̃oes bem definidas (ITIL) e determinação de ḿetricas para acompanhar o alcance
otimizado dos objetivos (COBIT) conseguimos a partir da modelagemas-isa definiç̃ao
do modeloto-be, no qual foi senśıvel a reduç̃ao dos custos das atividades e do tempo de
execuç̃ao conforme exibido na tabela 1.

Tabela 1. Comparaç ão de valores entre modelos as-is e to-be.

Processo Valores Modelo as-is Modelo to-be Reduç̃ao

Procedimento T́ecnico
Horas 3.41 2.66 21,99%

Custo ($) 33.89 27.40 19,15%

Procedimento Gepro
Horas 8.39 3.86 53,66%

Custo ($) 72.69 36.06 50,39%

Com relaç̃ao aos ńıveis de maturidade do COBIT apresentados na seção 2.2, pode-
mos dizer que através dessa metodologia, partimos de um ambiente no qual foi observado
que os processos de instalação/reinstalaç̃ao de servidores seguiam um padrão regular, mas
intuitivo (ńıvel 2), para um estágio no qual os processos passaram a ser documentados e



comunicados (ńıvel 3), e atrav́es da utilizaç̃ao da ferramenta, puderam ser monitorados
e medidos (ńıvel 4). O Pŕoximo est́agio a ser atingido seria o otimizado, onde terı́amos
a adoç̃ao das melhores práticas de maneira automatizada (nı́vel 5). Conclui-se que o
método apresentado ampliou a visibilidade na implantação de conceitos de serviços e seu
gerenciamento, permitiu uma maior integração entre as diversaśareas de TI, usúarios e
prestadores de serviço, permitindo então uma melhor gestão do conhecimento de TI.

Podemos citar que as alterações propostas nesse trabalho já est̃ao sendo adota-
das pela instituiç̃ao: (i) a instalaç̃ao de somente um servidor Linux nas agências; (ii) a
readequaç̃ao de funciońarios no processo de reinstalação de servidores e (iii) a utilização
da internet para baixa de mı́dias pelos t́ecnicos. Como trabalhos futuros, incluı́mos um
estudo mais aprofundado dos modelos ITIL e COBIT, para definição de ḿetodos que
possibilitem a ger̂encia de conhecimento empresarial, viabilizando o alinhamento entre
os neǵocios e áarea de TI. Julgamos que para tais definições, estudos de caso reais devem
ser cada vez mais ampliados.
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Abstract – The main objective of this paper is to present a metamodel about 

the main elements that constitute a standard process, as well as which are the 

main existing relationships between them. Based on this, a rules set for 

tailoring process are presented with main objective of aiding software 

development organizations in tailoring process, aiming to keep conformity 

with the standard process. 

Resumo – O principal objetivo deste artigo é apresentar um metamodelo 

sobre os principais elementos que constituem um processo padrão, bem como 

quais os principais relacionamentos existentes entre eles. A partir disto, um 

conjunto de regras para adaptação de processos é apresentado com objetivo 

principal de apoiar organizações de desenvolvimento de software na 

adaptação de processos de software, visando manter conformidade com o 

processo padrão. 

1. Introdução 

Atualmente, as organizações de desenvolvimento software estão cada vez mais 
interessadas em utilizar processos de software bem definidos para o desenvolvimento de 
seus produtos. A implantação de um processo padrão de desenvolvimento de software 
nas organizações tem sido fortemente demandado pela indústria, e vários processos têm 
sido sugeridos por organizações e companhias internacionais [Yoon 2001].  

Contudo, a criação de um processo padrão de desenvolvimento de software não 
garante melhoria na qualidade, pois na maioria das vezes a utilização do mesmo 
processo para todos os tipos de projeto não é possível, isto porque, diferentes projetos 
possuem diferentes necessidades. 

A maneira de fornecer flexibilidade aos projetos sem deixar de padronizar é 
através da adaptação do processo padrão de desenvolvimento de software. Adaptar um 
processo padrão consiste em adicionar, excluir ou modificar alguns de seus elementos e 
relacionamentos, sendo o processo resultante mais apropriado para o alcance das metas 
do projeto [Yoon 2001] [Jalote 2002]. Assim, durante um processo de adaptação a 
organização deve permitir um conjunto de derivações a partir de seu processo padrão, 
tornando possível seu ajuste a necessidades específicas de projetos ou negócios em 
particular.  

Entretanto, é importante considerar que permitir estas derivações a partir do 
processo padrão sem controle, efetivamente implica que nenhum padrão existe [Jalote 
2002]. Por isto, as organizações devem estar preparadas para aplicar algumas regras 
durante o processo de adaptação. Estas regras devem garantir que a conformidade do 
processo padrão de desenvolvimento de software seja mantida, o que exige um esforço 
considerável por parte das organizações. Este esforço diz respeito principalmente a 
conhecer todos os elementos que constituem o processo padrão e os principais 



  

relacionamentos existentes entre eles, já que em um procedimento de adaptação tais 
elementos e relacionamentos irão sofrer alterações. 

Neste sentido, o principal objetivo deste artigo é identificar como devem ser 
tratados os elementos de um processo padrão de desenvolvimento de software durante 
sua adaptação. Para tornar isto possível, inicialmente um estudo de caso foi realizado 
em uma grande organização de desenvolvimento software. A organização estudada 
utiliza um processo padrão baseado no RUP [Kruchten 2000] para execução de seus 
projetos e é certificada com CMM nível 2. Este estudo de caso teve como principal 
objetivo o entendimento sobre como os elementos de um processo padrão estão 
estruturados, além da identificação das várias dependências entre estes elementos. 
Também foram identificados os procedimentos adotados pela organização para a 
adaptação de seu processo padrão para projetos de manutenção e desenvolvimento de 
novos sistemas. 

A partir disto, como forma de generalizar os resultados obtidos, realizou-se um 
estudo no metamodelo do processo RUP, sendo proposta uma extensão ao mesmo com 
a inclusão de novos elementos para suporte ao processo de adaptação. Com base no 
metamodelo proposto, resultados do estudo de caso e estudos realizados na literatura 
definiu-se um conjunto de regras para adaptação de processos. A contribuição principal 
destas regras é apoiar organizações de desenvolvimento de software na adaptação de 
processos de software, visando manter conformidade com o processo padrão. 

Este artigo está organizado da seguinte forma: na seção 2 é realizada uma breve 
apresentação do RUP. A seção 3 apresenta o metamodelo proposto. Ainda, apresenta o 
conjunto de regras para adaptação de processos. Na seção 5, são apresentados os 
trabalhos relacionados. E por fim, a seção 6 apresenta as conclusões. 

2. Rational Unified Process (RUP) 

O RUP é um processo de desenvolvimento de software que apresenta uma abordagem 
disciplinada para organizações. É considerado como um framework composto por 
vários tipos de elementos que, em conjunto, formam um processo completo de 
desenvolvimento de software. Segundo [Jacobson 2001], este framework pode ser 
adaptado e estendido de acordo com as necessidades da organização podendo ser 
aplicado a diferentes áreas, tipos de organização, níveis de competência e tamanho de 
projeto. 

Conforme [Kruchten 2000], o RUP é formado basicamente por quatro elementos 
primários de modelagem: papel, atividade, artefato e fluxo, sendo que o elemento fluxo 
pode ser central ou detalhado. Os fluxos centrais são as disciplinas do processo e são 
formados por um conjunto de fluxos detalhados. Fluxos detalhados são agrupamentos 
de atividades relacionadas e geralmente são usados para detalhar fluxos de informação. 
Na seção 3 deste trabalho, uma descrição mais detalhada sobre conceitos de elementos 
do RUP será realizada. 

O RUP apresenta um conjunto de nove disciplinas, sendo seis delas de engenharia 
(modelagem de negócio, requisitos, análise e projeto, implementação, teste e 
implantação) e três de suporte (gerência de projeto, configuração e gerência de 
mudanças e ambiente). 

Embora papéis, atividades, artefatos e fluxos sejam os principais elementos do 
RUP, deve-se considerar que seu desenvolvimento é realizado em fases, sendo estes 
elementos importantes do processo. Uma fase representa uma parte do ciclo de vida e é 
constituída de iterações que são intervalos de tempo onde o sistema é construído. 



  

2.1 Metamodelo RUP 

Para entender como os elementos são estruturados no processo RUP e quais são as 
relações válidas entre estes elementos, em [Bencomo 2005] um metamodelo é 
apresentado conforme pode ser visto na figura 1.  

O metamodelo é representado por um diagrama de classes UML [UML 2005], 
sendo que os elementos do processo são representados no diagrama pelas classes. No 
metamodelo dois tipos de elementos são definidos: os elementos do tipo classe 
representados pelo estereótipo <<class>> e os elementos operação representados pelo 
estereótipo <<operation>>. Esta divisão entre os elementos é criada para que 
elementos do tipo classe descrevam os “objetos” do processo e os elementos do tipo 
operação descrevam o comportamento destes “objetos”. Ainda, as associações entre as 
classes do metamodelo são usadas para indicar quais são as relações válidas entre os 
elementos do processo.  

3. Metamodelo Proposto 

Neste trabalho está sendo proposta uma extensão ao metamodelo do RUP com a 
inclusão de novas classes e associações. Tal extensão tem como propósito descrever o 
conjunto de elementos e relacionamentos necessários para adaptação de processos de 
desenvolvimento de software compatíveis com o RUP, evitando assim possíveis 
inconsistências no processo adaptado. 

Na figura 2, um diagrama de classes UML [UML 2005] foi utilizado para 
representar o metamodelo proposto. Na seqüência, uma descrição de suas classes e 
associações é apresentada fazendo a devida relação com o metamodelo RUP. 

3.1 Classes do Metamodelo 

As classes apresentadas no metamodelo representam os elementos que constituem um 
processo de software. O conjunto de atributos definidos para cada uma delas é baseado 
em estudos realizados em [RUP 2005] e representam as informações que necessitam ser 
mantidas sobre tais classes. Os principais atributos comuns às diversas classes são: id 
que mantém informações sobre a identificação das classes, nome, descrição que pode 
manter informações resumidas sobre as classes e o atributo obrigatório usado para 
estabelecer que as instâncias de uma classe não podem ser eliminadas no processo de 
adaptação. 

Figura 1 – Metamodelo RUP [6] 
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Na tabela 1 é apresentado um resumo das classes e atributos específicos que 
compõem o metamodelo. 

Tabela 1 –Classes do Metamodelo 

Ciclo de Vida (Lifecycle no RUP) 
Define o comportamento completo de um processo em um determinado 
projeto.  

Fase (Phase no RUP) 

Definido como parte do ciclo de vida do processo que possui uma meta 
específica. A classe fase possui alguns atributos específicos que são 
ordem para definir sua seqüência de execução em um ciclo de vida e 
milestone que mantém informações sobre sua meta específica. 

Disciplina (Discipline no RUP) Divisão de elementos de processo em áreas de interesse.  
Fluxo (WorkflowDetail no RUP) Agrupamento de atividades relacionadas a uma determinada disciplina.  

Atividade (Activity no RUP) 

Unidade de trabalho que produz um resultado significante no contexto de 
um projeto. Uma atividade possui um propósito claro expresso em termos 
de produzir ou modificar sub-artefatos, sendo que toda atividade deve ser 
atribuída a um papel.  

Sub-Atividade (não modelado no RUP) 
É parte do elemento atividade e é considerada a menor ação a ser 
desempenhada, ou seja, é um elemento atômico no processo.  

Ferramenta (Tool no RUP) 
Elemento que pode ser usado como auxílio para execução de algumas 
atividades.  

Papel (Role no RUP) 
Responsável por desempenhar atividades para produzir e/ou modificar os 
sub-artefatos do processo.  

Sub-Artefato (não modelado no RUP) 
Informação produzida, consumida ou modificada em um processo de 
software. Os sub-artefatos são definidos como partes de artefato e podem 
ser, por exemplo, uma seção de um documento, partes de um modelo (por 
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exemplo, os atores em um modelo de casos de uso), entre outros. 

Artefato (Artifact no RUP) 
Definido com um conjunto de sub-artefatos. Pode ser dos seguintes tipos: 
modelo, documento, relatório, executável e código-fonte. Para armazenar 
informações de qual tipo é o artefato possui um atributo denominado tipo. 

Opcional (não modelado no RUP) 

Não representa elemento de processo e também não é previsto em [6]. 
Esta classe esta relacionada com a associação Consome entre Atividade e 
Sub-Artefato e mantém informações se um determinado sub-artefato é 
opcional ou não em uma atividade.  

Os conceitos apresentados na tabela 1 são os mesmos apresentados em [RUP 
2005], sendo que os seguintes elementos foram incorporados ao metamodelo: Sub-
Atividade e Sub-Artefato.  

Sub-Atividade é um elemento de processo previsto no processo RUP embora não 
seja modelado em seu metamodelo. Em [Kruchten 2000], tem-se que uma atividade 
deve ser dividida em etapas que representam suas partes. Desta forma, no metamodelo 
proposto criou-se a classe Sub-Atividade para que seja possível decompor uma 
atividade em partes. 

A criação do elemento Sub-Artefato é a principal mudança incorporada ao 
metamodelo do RUP em termos de elementos de processo. Através deste elemento 
permite-se que qualquer artefato seja dividido em partes e que as atividades sejam 
modeladas em termos de quais destas partes específicas irão produzir, consumir e/ou 
modificar.  

O uso de sub-artefatos traz uma importante contribuição ao processo de adaptação 
que é o principal interesse deste trabalho. Isto porque, torna possível que durante a 
exclusão de uma atividade sejam identificadas quais sub-artefatos não serão mais 
produzidos. Isto não é possível se o processo modela suas atividades em termos de 
consumo e produção de artefatos como é o caso do metamodelo RUP.  

3.2 Associações do Metamodelo 

Esta seção descreve as associações existentes entre as classes do metamodelo proposto 
(Tabela 2). Cada uma das associações é descrita devido a sua importância em processos 
de adaptação. Isto porque, um processo de adaptação permite que elementos sejam 
adicionados, excluídos ou ainda modificados a partir de um processo de software [Yoon 
2001], [Jalote 2002], [Ginsberg 1995] e [Fitzgerald 2003]. Assim, é preciso respeitar as 
relações entre estes elementos para garantir a conformidade com o processo padrão 
durante a sua adaptação.  

Tabela 2 – Associações do Metamodelo 

Ciclo de Vida / Disciplina 
As disciplinas são sempre desempenhadas durante o ciclo de vida do processo. 
Desta forma, tem-se uma relação de associação entre ciclo de vida e disciplina. 
Nesta relação, uma disciplina está sempre associada a um ciclo de vida, sendo 
que um ciclo de vida pode ser associado a uma ou várias disciplinas. 

Ciclo de Vida / Fase 
O ciclo de vida define a partição do tempo num conjunto de fases. A relação de 
associação entre estes elementos é do tipo composição e indica que a existência 
de uma fase depende da existência do ciclo de vida a que pertence. 

Fase / Fluxo 
A relação de associação entre fase e fluxo é estabelecida visto que os fluxos 
devem ser executados nas fases. Em uma fase temos a execução de pelo menos 
um ou mais fluxos, enquanto que um fluxo deve ser executado em pelo menos 
uma ou mais fases. 

Disciplina / Fluxo 
Uma disciplina é um conjunto de um ou vários fluxos. Desta forma, é 
estabelecida uma associação do tipo composição entre disciplina e fluxo. Esta 
associação indica que a existência de um fluxo depende da existência da 
disciplina a que pertence. 

Fluxo / Fluxo 
A relação de associação criada entre fluxos é estabelecida visto que estes são 
elementos seqüenciais ou paralelos em uma disciplina e sendo assim apresentam 
relações de precedência.  

Fluxo / Atividade A relação de associação entre fluxo e atividade é estabelecida visto que as 



  

atividades são agrupadas em fluxos do processo. Em um fluxo devemos associar 
pelo menos uma ou mais atividades, enquanto que uma atividade deve ser 
associada em pelo menos um ou mais fluxos. 

Atividade / Atividade 
A relação de associação criada entre atividades é estabelecida visto que estes 
são elementos seqüenciais ou paralelos em um fluxo e sendo assim apresentam 
relações de precedência.  

Atividade / Sub-atividade 
Tem-se uma associação do tipo composição entre atividade e sub-atividade, pois 
uma atividade é um conjunto de sub-atividades. Esta associação indica que a 
existência de uma sub-atividade depende da existência da atividade a que 
pertence. 

Sub-Atividade / Sub-Atividade 
A relação de associação entre sub-atividades é estabelecida visto que estes são 
elementos seqüenciais ou paralelos em uma atividade e sendo assim apresentam 
relações de precedência. 

Atividade / Ferramenta 
A relação de associação entre atividade e ferramenta é estabelecida pois 
atividades usam ferramentas durante sua execução. Nesta relação, uma 
ferramenta deve ser associada a uma ou mais atividades, enquanto que uma 
atividade pode ser associada a nenhuma ou várias ferramentas. 

Atividade / Papel 
Atividades e papéis relacionam-se pois papéis executam atividades. No 
metamodelo, tem-se uma associação do tipo composição entre papel e atividade, 
pois um papel é um conjunto de atividades. Esta associação indica que a 
existência de uma atividade depende da existência do papel a que pertence. 

Sub-Artefato / Atividade 

Na relação de associação chamada Consome tem-se que uma atividade pode 
estar associada a nenhum ou vários sub-artefatos, enquanto que um sub-artefato 
associa-se a nenhuma ou várias atividades. 
Na relação de associação chamada Produz tem-se que uma atividade pode estar 
associada a nenhum ou vários sub-artefatos, enquanto que um sub-artefato 
associa-se a exatamente uma atividade. 
Na relação de associação chamada Modifica tem-se que uma atividade pode 
estar associada a nenhum ou vários sub-artefatos, enquanto que um sub-artefato 
associa-se a exatamente uma atividade. 

Sub-Artefato / Papel 

Na associação de responsabilidade chamada Responsável tem-se que um sub-
artefato deve estar associado a exatamente um papel, enquanto que um papel 
pode ser responsável por nenhum ou vários sub-artefatos. 
A associação de modificação chamada Modifica entre sub-artefato e papel 
indica que um sub-artefato pode ser modificado por nenhum ou vários papéis, 
enquanto que um papel pode ser modificador de nenhum ou vários sub-
artefatos. 

Sub-Artefato / Sub-Artefato 

Sub-artefatos de saída de uma atividade podem depender dos sub-artefatos de 
entrada desta atividade. Assim, pode-se criar uma relação de associação de um 
sub-artefato para outro(s). Esta relação pode ser estabelecida de sub-artefatos de 
um artefato para outros sub-artefatos do mesmo artefato, ou ainda, com sub-
artefatos de outros artefatos.  

Artefato / Sub-Artefato 
Um artefato é um conjunto de um ou vários sub-artefatos. Desta forma, é 
estabelecida uma associação do tipo composição entre artefato e sub-artefato. 
Esta associação indica que a existência de um sub-artefato depende da 
existência do artefato a que pertence. 

Em razão de o metamodelo proposto ser usado exclusivamente para adaptação de 
processos algumas associações precisaram ser incluídas e modificadas a partir do 
metamodelo RUP para expressar as devidas relações de dependência existente entre os 
elementos do processo. A seguir tais associações serão resumidamente descritas. 

Os auto relacionamentos criados para fluxo, atividade e sub-atividade não existem 
no metamodelo RUP e foram definidos no metamodelo proposto pois estes elementos 
possuem uma determinada ordem de execução em processos de software. Esta ordem de 
execução precisa ser devidamente verificada durante um processo de adaptação visto 
que possivelmente sofrerá alterações caso um destes elementos seja excluído, 
adicionado ou modificado.  

O auto relacionamento criado para sub-artefato foi definido visto que os sub-
artefatos podem depender de outros sub-artefatos para poderem ser produzidos no 
processo. Em [Yoon 2001], [RUP 2005], [Kellner 1996] e [Coelho 2003] este tipo de 
dependência é prevista embora seja importante considerar que é tratada como uma 



  

dependência entre artefatos do processo. A motivação para que neste trabalho tal 
relacionamento tenha sido criado para sub-artefato é em virtude das atividades agora 
serem modeladas em termos de quais sub-artefatos produzem, consomem ou modificam 
como já explicado na seção anterior deste trabalho. 

Outras associações modificadas no metamodelo RUP foram entre as classes 
atividade e artefato. No RUP, artefatos são produzidos e usados por atividades e desta 
forma, duas associações são estabelecidas entre estas classes: as associações uses e 
produces. No metamodelo proposto estas associações são representadas entre as classes 
atividade e sub-artefato, isto porque, como explicado na seção anterior deste trabalho, o 
metamodelo proposto modela as atividades em termos de quais sub-artefatos devem ser 
produzidos, consumidos ou modificados. Ainda, uma nova associação foi estabelecida 
para modificação de sub-artefatos chamada Modifica.  

A motivação para criar uma nova associação de modificação é para que durante o 
processo de adaptação seja possível diferenciar quando um sub-artefato esta sendo 
produzido ou modificado no processo.  

3.3 Adaptação do Processo de Desenvolvimento de Software 

Para tornar possível a adaptação de processos de desenvolvimento de software, um 
conjunto de regras foi desenvolvido com base em estudos realizados na literatura, 
resultados do estudo de caso e o metamodelo proposto. Estas regras estabelecem como 
os elementos e relacionamentos do processo padrão devem ser tratados durante sua 
adaptação, de forma a garantir consistência no processo resultante.  

Considera-se neste trabalho que a adaptação do processo padrão ocorre pela 
exclusão e inclusão de atividades durante sua adaptação, sendo esta a prática corrente na 
organização estudada. Neste sentido, o conjunto de regras para tais operações é 
apresentado na Tabela 3.  

Tabela 3 – Regras para Exclusão e Inclusão de Atividades 

 Exclusão Inclusão 

Artefato - Sub-artefatos produzidos pela atividade devem ser 
excluídos do artefato a que pertencem. 

– 

Atividade - Atividades relacionadas (anterior e próxima) devem ser 
conectadas; 
- Atividades que consomem sub-artefatos (somente os 
não opcionais) excluídos pela atividade devem ser 
eliminadas. 

- Definir atividades relacionadas 
(anterior e próxima). 

Ciclo de Vida – – 

Disciplina – – 

Fase – – 

Ferramenta - Atividade deve ter suas relações de associação com 
ferramentas eliminadas. 

- Se necessário, associar uma ou 
mais ferramentas a atividade. 

Fluxo - Atividade deve ter suas relações de associação com 
fluxos eliminadas.  

- Associar a atividade a um ou mais 
fluxos. 

Papel - Atividade deve ter sua relação de associação com o 
papel eliminada. 

- Associar a atividade a um papel. 

Sub-artefato - Sub-artefatos produzidos pela atividade devem ser 
excluídos juntamente com seus sub-artefatos 
dependentes (isto pode implicar em exclusão de outras 
atividades); 
- Sub-artefatos consumidos pela atividade devem ter sua 
relação de associação eliminada; 
- Sub-artefatos modificados pela atividade devem ter sua 
relação de associação eliminada. 

- Se necessário, associar sub-
artefatos a serem consumidos, 
produzidos ou modificados pela 
atividade;  
 

Sub-atividade - Sub-atividades pertencentes a atividade devem ser 
excluídas. 

- Se necessário, sub-atividades 
devem ser incluídas. 

Conforme se pode observar nas regras da Tabela 3, a exclusão e inclusão de 



  

atividades impactam em muitos outros elementos de um processo durante sua 
adaptação. Embora todos estes impactos estejam sendo previstos, é importante 
considerar que a exclusão de uma atividade só pode ser realizada se a mesma não é 
obrigatória no processo padrão. Ainda, se algum dos sub-artefatos excluídos juntamente 
com a atividade é obrigatório, a exclusão da atividade é cancelada.  

Atualmente, no contexto desta pesquisa está se desenvolvendo uma ferramenta 
para apoio automatizado a adaptação de processos. A ferramenta permite o registro de 
um processo padrão com base no metamodelo proposto para posterior adaptação. As 
operações de inclusão e exclusão de atividades estão sendo implementadas com base 
nas regras apresentadas na Tabela 3. Ainda, funcionalidades de publicação de processos 
em websites também serão oferecidas pela ferramenta. 

4. Trabalhos Relacionados 

Atualmente, vários trabalhos vêm sendo desenvolvidos pela comunidade de engenharia 
de software para apoiar a construção de processos de adaptação. O trabalho 
desenvolvido por [Yoon 2001] propõe várias operações para adaptação do processo 
padrão como adicionar, remover, dividir e unir atividades e artefatos, sendo que para 
isto algumas regras devem ser seguidas, na maioria delas dizendo respeito a novas 
propriedades que artefatos e atividades devem receber. De acordo com [Yoon 2001], é 
importante que o novo processo esteja em conformidade com o processo padrão, e é por 
esta razão que as regras sobre as propriedades devem ser seguidas. Contudo, ainda que 
[Yoon 2001] considere importantes relacionamentos para o processo de adaptação, 
algumas limitações são encontradas como a ausência de referência aos papéis, 
ferramentas, fases e outros elementos do processo padrão e falta de suporte a alguns 
tipos de relações, como por exemplo, relação entre partes de artefatos, atividades, 
ferramentas e etc.  

Em [Coelho 2003], é apresentado uma proposta de configuração de processos de 
software a partir de processos padrão para projetos específicos chamada PConfig. O 
trabalho baseia-se na escolha dos artefatos do processo padrão (RUP) que farão parte do 
processo adaptado de acordo com as características do projeto. A partir desses artefatos, 
os papéis e atividades necessários são derivados. O que pode se pode constatar neste 
trabalho, é que o autor limita-se apenas a exclusão de artefatos do processo e não 
considera outros importantes elementos como fluxos, ferramentas, fases, disciplinas, 
entre outros. Ainda, considera somente a relação de dependência entre artefatos.  

5. Conclusões 

A diversidade nas características dos projetos de desenvolvimento e manutenção de 
software, por vezes, requer a adaptação do processo padrão de uma empresa, de modo a 
obter melhores resultados em termos de custo, prazo e qualidade em projetos 
específicos. Neste sentido, ao realizar-se a adaptação de um processo de software, faz-se 
necessário garantir a consistência do processo resultante, em termos da integração entre 
seus vários elementos (atividades, artefatos, etc.). Neste sentido, a principal 
contribuição deste trabalho envolve a definição de um metamodelo descrevendo o 
conjunto de elementos e relacionamentos necessários para adaptação de processos de 
desenvolvimento de software compatíveis com o RUP. Com base no metamodelo, 
torna-se possível a identificação das relações de dependências entre os elementos do 
processo, permitindo a definição de regras para garantir a consistência entre os 
elementos do processo adaptado. 



  

 Através das regras definidas para inclusão e exclusão de atividades torna-se 
possível adaptar um processo padrão mantendo a integridade do processo resultante. 
Isto garante a consistência entre os elementos e relacionamentos do processo resultante, 
garantindo a conformidade com o processo padrão, bem como evitando as falhas de 
execução pelas inconformidades geradas durante a adaptação do processo, conforme 
identificado em [Jalote 2002]. 

 O metamodelo e regras propostas já foram avaliados utilizando-se dois estudos de 
caso apresentados em [Kroll 2003] e [Pollice 2003]. Os estudos sugerem atividades e 
artefatos para projetos de desenvolvimento com menor porte. Os resultados obtidos com 
os estudos se mostraram satisfatórios, já que a partir da exclusão de algumas atividades, 
utilizando-se o metamodelo e as regras definidas neste trabalho, obteve-se o mesmo 
conjunto de atividades e artefatos sugeridos em [Kroll 2003] e [Pollice 2003]. 

 Atualmente está em desenvolvimento uma ferramenta para adaptação de 
processos baseada no metamodelo e nas regras para inclusão e exclusão de atividades 
propostas neste trabalho. Trabalhos futuros incluem a avaliação do metamodelo e regras 
em projetos de desenvolvimento da organização estudada. Ainda, pretende-se estender 
este trabalho definindo regras para outras operações de adaptação de processos, tais 
como inclusão e exclusão de disciplinas, fluxos, papéis, sub-artefatos, artefatos e 
ferramentas. 
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2Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Campina Grande
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Resumo.Nos últimos anos a Web tem se firmado como principal meio na
divulgaç̃ao de informaç̃oes e no oferecimento de serviços através de ińumeros
sistemas de informação. Em alguns ceńarios, tais serviços devem estar dis-
pońıveis em tempo integral, requerendo uma gerência din̂amica da manutenç̃ao
e evoluç̃ao dos sistemas de informação. Neste artigo prop̃oe-se uma abordagem
para o desenvolvimento de sistemas de informação com suportèa composiç̃ao
dinâmica. Tal abordagem utiliza o modelo de componentes COMPOR integrado
a uma biblioteca detags, garantindo a manutenção e evoluç̃ao de sistemas de
informaç̃ao em tempo de execução.

Abstract. In the last years the Web has become the main mechanism to deliver
information and services through many information systems. In some scenarios,
these services must be available fulltime, requiring a dynamic management of
the evolution and maintenance of information systems. This paper proposes an
approach for developing information systems that support dynamic composition.
Such approach is based on the integration of the COMPOR component model
and a tag library, providing mechanisms for runtime maintenance and evolution
of information systems.

1. Introdução

A popularizaç̃ao da Internet nośultimos anos aliadàa facilidade na criaç̃ao e no acessòas
páginas Web vem proporcionando um crescimento gradativo na construção de aplicaç̃oes
corporativas na rede. Ao oferecer uma grande variedade de serviços, a Web vem se tor-
nando cada vez mais forte na medida em que simplesWeb sites, com contéudo est́atico,
dão lugar a complexas aplicações, com contéudo din̂amico.

Com o uso de diversas tecnologias e abordagens a evolução destas aplicações
exige flexibilizaç̃ao na arquitetura do software, a fim de diminuir o impacto das inevitáveis
mudanças nos seus requisitos. Em alguns cenários tal evoluç̃ao deve ser gerenciada di-
namicamente. Em sistemas crı́ticos de empresas que negociam seus produtos através da
Web, por exemplo, a composição din̂amicaé primordial. Um bom exemplo pode ser ob-
servado com um grande site de leilões que, por problemas de infra-estrutura, ficou com
seu sistema 22 horas “fora do ar”, o que representou um prejuı́zo de cerca de US$ 3
milhões, segundo [Taurion 2002].
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Em sistemas de informação dispostos na Web a situação ñaoé diferente. Na mai-
oria dos casos, a consultaà qualquer tipo de informação é impossibilitada em perı́odos
de manutenç̃ao. Os usúarios (e outras aplicações) que necessitam de tais informações
não s̃ao previamente informados destas operações rotineiras do sistema, bem como da
previs̃ao de retorno de seu pleno funcionamento.

Uma posśıvel soluç̃ao para este problemaé definir uma infra-estrutura que permita
modificar o software, sua arquitetura ou funcionamento, sem interromper a execução da
aplicaç̃ao, com ḿınimo impacto sobre os componentes que estão em operaç̃ao. Neste
contexto, a especificação do modelo de componentes COMPOR (Component Model Spe-
cification- CMS) [Almeida et al. 2004a] prov̂e mecanismos para a composição din̂amica
em aplicaç̃oes, permitindo que componentes da aplicação possam ser removidos, altera-
dos e novos componentes possam ser adicionados em tempo de execução.

Neste artigo prop̃oe-se uma integração entre a CMS e uma biblioteca detagsbase-
ada na tecnologiaJavaServer Pages(JSP) [JSP 2005], permitindo o desenvolvimento de
sistemas de informação com suportèa composiç̃ao din̂amica. Invocando os serviços dos
componentes da CMS̀a partir de uma interface gráfica Web, torna-se possı́vel adicionar
e modificar serviços e funcionalidades sem a interrupção do sistema. Para ilustrar a re-
levância do funcionamento desta abordagem, uma aplicação no contexto de comunidades
virtuais seŕa apresentada como estudo de caso exemplificando seu funcionamento.

Na Seç̃ao 2., descreve-se a especificação de componentes COMPOR; na Seção 3.,
é apresentada a estrutura e o funcionamento da integração proposta para composição
dinâmica em sistemas de informação; o funcionamento desta integraçãoé descrito como
um estudo de caso na Seção 4.; trabalhos relacionados são discutidos na Seção 5.; e, na
Seç̃ao 6., s̃ao apresentadas as considerações finais.

2. A especificaç̃ao de componentes COMPOR (CMS)

As principais entidades definidas na CMS são contêineres e componentes funci-
onais. Os componentes funcionais implementam as funcionalidades do sistema,
disponibilizando-as na forma de serviços. Os componentes funcionais não se de-
comp̃oem, ou seja, ñao possuem “componentes-filhos”. Os contêineres, por sua vez,
não implementam funcionalidades, apenas gerenciam o acesso aos serviços dos seus
“componentes-filhos”. Ou seja, os contêineres servem como “portas de acesso”às funci-
onalidades dos componentes neles contidos [Almeida et al. 2004a].

2.1. Modelo de interaç̃ao baseado em serviços

Os componentes funcionais são disponibilizados através da inserç̃ao nos cont̂eineres.
Nesse caso,́e necesśario que haja ao menos um contêiner (cont̂einer-raiz) para que
seja posśıvel adicionar os componentes funcionais. Cada contêiner possui uma lista dos
serviços providos e eventos de interesse de cada um dos seus “componentes-filhos”. Após
a inserç̃ao de um componente, a lista de serviços e eventos de cada contêiner at́e a raiz
da hierarquiáe atualizada. Istóe necesśario para que os serviços providos pelo compo-
nente rećem-adicionado estejam disponı́veis para qualquer outro componente funcional
do sistema. Aĺem disso, permite-se que o componente adicionado seja notificado, caso
algum evento de seu interesse seja disparado por outro componente. Após esse processo,
os serviços de um componente “X” podem ser acessados a partir de qualquer componente
da hierarquia, sem referenciar “X” explicitamente.

Sendo assim, supondo a existência do serviço “salvar” implementado pelo com-
ponente K, pode-se solicitar a execução deste serviço a partir de um componente X, sem
fazer refer̂encia a K. Este processoé apresentado na Figura 1, onde pode-se verificar que



não h́a refer̂encia alguma entre o componente solicitante do serviço (“X”) e o compo-
nente provedor do mesmo (“K”). Desta forma,é posśıvel alterar o componente que provê
o serviço “salvar” sem modificar o restante da estrutura.

Contêiner 1

Contêiner 2

X Y1

Serviço Componente

X

Y

Contêiner 3

K

“salvar”?

Serviço Componente

calcular
imprimir

Contêiner 2
Contêiner 2

Contêiner 3salvar

Não há referência entre X e K

calcular
imprimir

O componente “X” solicita a execução do
serviço “salvar” ao seu “contêiner-pai”

2
O Contêiner 2 verifica, de acordo com
sua tabela de serviços, que nenhum dos
seus “componentes-filhos” implementa o
serviço “salvar”

3
O Contêiner 2 então encaminha a solicitação
ao seu “contêiner-pai” (Contêiner 1)

4
O Contêiner 1  verifica, de acordo com sua tabela de serviços,
que um de seus “componentes-filhos” implementa o serviço
“salvar”(Contêiner 3). Para o Contêiner 1, o Contêiner 3 é visto
como um componente que implementa o serviço.

5
O Contêiner 1 então encaminha a  solicitação
de serviço para o Contêiner 3.

6
O Contêiner 3 não implementa o serviço mas
possui em sua tabela uma referência ao real
implementador do serviço - componente “K”.

Serviço Componente

salvar K

7
O Contêiner 3 então encaminha a solicitação
de serviço para o componente funcional “K”,
que executa o serviço “salvar e retorna o
resultado da execução.

Figura 1. Interaç ão baseada em serviços: localizaç ão e execuç ão sem refer ência
entre componentes funcionais [Almeida et al. 2004a]

A única entidade do modelo para a qual um componente funcional possui re-
ferênciaé o seu “cont̂einer-pai”. No caso de dois componentes possuı́rem serviços com
mesmo nome, o conceito dealias é utilizado, sendo possı́vel registrar umapelidopara
cada serviço. A especificação completa de interação baseada em serviços e eventosé
apresentada em [Almeida et al. 2004a].

2.2. Implementaç̃ao da CMS: o arcabouço JCF

O arcabouço JCF (Java Component Framework) implementa a especificação do modelo
de componentes COMPOR (CMS). JCF tem seu projeto baseado no padrão Compo-
site [Gamma et al. 1995]. Este padrão de projetóe aplićavel a arquiteturas hierárquicas
nas quais as entidades “compostas” contém tanto outras entidades “compostas” quanto
“entidades-folha”. Atrav́es da utilizaç̃ao de uma interfacéunica de acesso a estas entida-
des, garante-se uma composição recursiva.

O JCFé composto por duas classes principais,FunctionalComponente Contai-
ner, que s̃ao instanciadas, respectivamente, em componentes funcionais e contêineres,
os quais s̃ao especificados na CMS. Uma classe abstrata,AbstractComponent, garante a
composiç̃ao recursiva, permitindo que os contêineres “desconheçam” a implementação
dos seus “componentes-filhos”, que podem ser tanto componentes funcionais quanto ou-
tros cont̂eineres.

A interaç̃ao baseada em serviçosé implementada através de invocaç̃oes sucessivas
do métododoIt, “de baixo pra cima” na hierarquia de componentes até que o cont̂einer
correto seja encontrado. Quando isto acontece, o métodoreceiveRequest́e invocado “de
cima pra baixo” na hierarquia até que o componente funcional que implementa o serviço
seja encontrado. Os parâmetros dedoIt e receiveRequestsão baseados emString para
especificar o nome ou apelido do serviço. Por exemplo:

doIt(new ServiceRequest("serviceName", Object["param1","SBSI"]))



3. Composiç̃ao dinâmica em Sistemas de Informaç̃ao baseados Web

Para o desenvolvimento de sistemas de informação baseados na Web, propõe-se um
arcabouço que utiliza a infra-estrutura de composição din̂amica provida pelo JCF, aco-
plando ḿodulos de suportèa construç̃ao de aplicaç̃oes Web. Este suportée implemen-
tado como uma biblioteca detags pré-definida, utilizando um recurso da tecnologia
JSP. Atrav́es de instruç̃oes definidas diretamente na interface de apresentação baseada
na web,́e posśıvel definir que os componentes visuais da interface gráfica do usúario uti-
lizem o modelo da aplicação desenvolvida sobre o JCF, constituindo um arcabouço para
composiç̃ao din̂amica em sistemas de informação baseados na Web.

3.1. Arquitetura do arcabouço

A arquitetura do arcabouçóe composta por três partes distintas: um processador detags,
um formatador de resultados e o modelo da aplicação implementada usando o JCF, como
ilustrado na Figura 2. Os elementos da arquitetura são descritos a seguir.

Navegador

Processador
de Tags

Formatador
de resultados

Servidor Web Servidor de Aplicação

Usuário
Aplicação
CMS/JCF

1 2

3
4

5

Desenvolvedor
Web<compor:invoke>

<compor:param>
<compor:invoke>
<compor:invoke>

<compor:param>
<compor:invoke>

<compor:invoke>
<compor:param>

<compor:invoke>

<compor:invoke>
<compor:param>

<compor:invoke>

Tag Libs

Desenvolvedor
da aplicação

Figura 2. Arquitetura do arcabouço

• Processador de tags:responśavel por verificar astagsdescritas peloDesenvol-
vedor Webna ṕagina requisitada ao navegador (browser), validá-las e, posteri-
ormente, fazer as invocações aos serviços e eventosà aplicaç̃ao JCF, fazendo a
verificaç̃ao de resultados e exceções. O processador detagsrepresenta o ponto de
integraç̃ao entre a arquitetura Web e o JCF. Uma vez que as invocações de serviços
são feitas ao contêiner raiz da hierarquia de componentes, todos os serviços
da aplicaç̃ao est̃ao dispońıveis. A execuç̃ao de serviçośe realizada atrav́es da
invocaç̃ao do ḿetododoIt, tendo como nome de serviço e parâmetros os valores
definidos nastags.

• Aplicaç̃ao JCF/CMS:aplicaç̃ao baseada em componentes de acordo com a CMS,
implementada pelo JCF. Como apresentado anteriormente, a CMS permite a
inserç̃ao, alteraç̃ao e remoç̃ao de componentes em tempo de execução. Esta carac-
teŕıstica de composiç̃ao din̂amicaé refletida no sistema Web como um todo - uma
vez queé posśıvel adicionar novos componentes e os seus serviços são acessados
atrav́es dos identificadores deste serviço, torna-se possı́vel evoluir dinamicamente
a aplicaç̃ao. A aplicaç̃ao JCF/CMS, realizada peloDesenvolvedor da aplicação,
implementa as funcionalidades e regras de negócio do sistema sendo desenvol-
vido.



• Formatador de resultados:modela os resultados obtidos na invocação de serviços
e eventos̀a aplicaç̃ao JCF/CMS, de acordo com um padrão definido peloDesen-
volvedor Web, flexibilizando a forma de apresentação. Este ḿodulo é primordial
para a apresentação de resultados com tipos de dados mais complexos, tais como
entidades do modelo de negócio da aplicaç̃ao. A formataç̃ao padr̃aoé baseada na
vers̃aoStringdo resultado a ser exibido, utilizando o método padr̃aotoString().

3.2. Biblioteca detags

Para permitir a independência entre o ḿodulo Web e o ḿodulo da aplicaç̃ao JCF, foi
desenvolvido um conjunto detagsJSP. A tecnologia JSP possui um mecanismo para a
definiç̃ao de extens̃oes da linguagem, possibilitando a criação de novastags, gerando
contéudo din̂amico de acordo com a aplicação sendo desenvolvida.

Na Figura 3, ilustra-se o uso datag compor:invokeService para invocaç̃ao
do serviçofindDocByTitle . O resultado desta invocação seŕa armazenado em uma
variável chamadadocsJava . A tag compor:param é utilizada para a passagem de
par̂ametro para este serviço com valor e tipo indicados.

...

...

<compor:invokeService name=                 var=          >
<compor:param value=       type=         />

“findDocByTitle”     “docsJava”

“Java”      “String”

</compor:invokeService>

Parâmetro
do serviço

Invocação de
serviço

Nome do
serviço

Nome da variável que
armazena o resultadoserviço

Valor do
parâmetro

Tipo do
parâmetro

Figura 3. Invocaç ão do serviço findDocByTitle com passagem de par âmetros

A formataç̃ao, validaç̃ao e convers̃ao dos resultados obtidos com estas interações
tamb́em podem ser feitas através detagsda mesma biblioteca. Na Figura 4, apresenta-se
uma das formas como o resultado do serviço anteriormente invocado pode ser exibido na
página JSP, através datag compor:result . Neste exemplo, foi utilizado o formata-
dor padr̃ao de resultados (toString). Existem aindatagsque proporcionam verificação e
tratamento de exceções sobre execuções de serviços.

...

<h3>

Documento(s) encontrado(s): <br>

</h3>

...

“docsJava”           “default”<compor:result name=           formatter=          />

Exibição de
resultado

Variável de
resultado

Tipo de
formatação

Figura 4. Exibiç ão do resultado obtido na invocaç ão do serviço
findDocByTitle

3.3. Descriç̃ao funcional

O funcionamento do arcabouço para composição din̂amica em sistemas de informação
baseados na Web́e promovido com a comunicação entre a interface gráfica do sistema e
o modelo da aplicaç̃ao implementado com oJava Component Framework. Através desta
comunicaç̃ao, é posśıvel executar serviços e eventos do modelo de maneira simples e
transparente, utilizando astagsda biblioteca descritas anteriormente.



Na Figura 2 ilustra-se o cenário de funcionamento do arcabouço a partir da
exibição de uma ṕagina JSP contendo chamadasàs tagsda biblioteca. Os passos rela-
cionados ao ceńario s̃ao descritos a seguir, considerando uma requisição realizada pelo
usúario a uma ṕagina Web:

1. As tagsda ṕagina JSP s̃ao processadas peloprocessador de tagsque extrai o nome
dos serviços a serem solicitadosà aplicaç̃ao JCF;

2. O processador de tagssolicita a execuç̃ao de cada serviço ao contêiner raiz da
aplicaç̃ao JCF;

3. Após a execuç̃ao do serviço na aplicação JCF, o processador detagsobt́em os
resultados. Os resultados são recebidos na forma de objetos do domı́nio e devem
ser formatados para exibição;

4. Sendo assim, o processador detags repassa os resultados para oformatador de
resultadosque os prepara para a exibição na ṕagina JSP;

5. O ceńario de funcionamento do arcabouço termina com os dados já formatados
enviados novamente para o navegador.

Através da estrutura do arcabouço descrita na Seção 3.1. e de seu funcionamento
é posśıvel alterar o modelo da aplicação de maneira transparente e dinâmica sem inter-
romper o sistema, devidòas caracterı́sticas observadas no modelo de componentes imple-
mentado com o JCF.

4. Estudo de caso

Para ilustrar o funcionamento do arcabouço descrito neste artigo, será apresentada uma
aplicaç̃ao no contexto de sistemas de informação baseados em comunidades virtuais.

O arcabouço de comunidades virtuais (ArCo ) [Almeida et al. 2004b], utilizado
sobre uma licença de software livre, encapsulam os serviços de comunidades virtuais co-
nhecidos oferecendo ferramentas de bate-papo, fórum, enquete, e-mail, agenda, biblioteca
digital etc., permitindo uma maior interação entre os usúarios do sistema.

Para permitir um maior controle no fluxo de informações e permiss̃oes aos
serviços do sistema, oArCo tamb́em conta com um componente de segurança que provê
autenticaç̃ao e autorizaç̃ao nas relaç̃oes da aplicaç̃ao com o usúario.

Com este componente implementado utilizando o JCF, a autenticaçãoé realizada
umaúnica vez atrav́es de uma tela de acesso onde o usuário informa nome e senha. Sub-
metidas as informaç̃oes necessárias atrav́es do bot̃ao “Enviar” o serviço de autenticação
implementado no componente de segurançaé invocado. Caso as informações sejam com-
pat́ıveis com a base de dados do sistema, este serviço retornará a resposta de sucesso
permitindo ao usúario o acesso as diversas ferramentas e comunidades doArCo .

Com o surgimento de novas tecnologias no contexto de segurança (autenticação)
para aplicaç̃oes Web, a mudança do componente de segurança que desempenhe o mesmo
papel pode ser possı́vel, à medida que se observe uma abordagem mais confiável no
mesmo. Para realizar esta modificação na estrutura do sistema, não seŕa necesśario inter-
romper a execuç̃ao doArCo . Esta modificaç̃ao pode ser feita trocando apenas o compo-
nente funcional responsável por oferecer o serviço, por outro que desempenhe a mesma
funcionalidade. Assim, a arquitetura da aplicação é modificada dinamicamente sem a
interrupç̃ao do funcionamento do sistema durante a manutenção.



Uma vez que ñao h́a ligaç̃ao direta entre o ḿodulo Web, representado pelastags,
e os componentes que implementam os serviços da aplicação constrúıda usando o JCF,
torna-se possı́vel alterar os componentes do sistema em tempo de execução, assim como,
redefinir ṕaginas apenas alterando suastagsde invocaç̃ao aos serviços.

5. Trabalhos relacionados
Algumas tecnologias conhecidas relacionadasà plataforma J2EE, tais comoSer-
vlet [Ser 2005] e a pŕopria JSP, ñao t̂em como foco permitir a alteração da aplicaç̃ao
em tempo de execução. Apesar da possibilidade de implementar composição din̂amica
sobre J2EE, utilizando mediadores, por exemplo, a ausência de uma infra-estrutura para
composiç̃ao din̂amica torna mais difı́cil o desenvolvimento considerando esse requisito.
Por outro lado, aplicaç̃oes desenvolvidas comJavaBeans[Microsystems 1997],Enter-
prise JavaBeans[Roman et al. 2001] eCORBA Component Model[OMG 2003], ainda
que sejam baseadas em componentes, não possuem uma infra-estrutura de desenvolvi-
mento para acesso através da Web.

Dentro do contexto de composição din̂amica, dois trabalhos correlatos são HA-
DAS [Ben-Shaul et al. 2001] e a abordagem proposta em [Kim and Bae 2001], queé
uma evoluç̃ao do HADAS. HADASé baseado em modelos distribuı́dos de objetos e tem
foco na interoperabilidade entre componentes distribuı́dos. Contudo, nestas abordagens
tamb́em ñao h́a suporte para o desenvolvimento de aplicações Web.

Em relaç̃ao a infra-estruturas que facilitam modificações na estrutura de sis-
temas de informaç̃ao baseados na Web, algumas abordagens podem ser observa-
das. Em [Gaedke and Graf 2001] utiliza-se a WCMLWeb Composition Markup
Language) [Gaedke et al. 2000] como linguagem intermediária no desenvolvimento
das ṕaginas do sistema, que são geradas através de um compilador próprio. J́a
em [Hansen 2002] e [Dijkstra 2004], a estrutura e o gerenciamento do sistema em
módulos separados, permite uma engenharia de software que facilita o entendimento do
sistema facilitando a mudança de requisitos.

Apesar de facilitar o desenvolvimento e o entendimento da estrutura dos siste-
mas de informaç̃ao baseados na Web, estas abordagens não permitem que os serviços do
sistema sejam modificados dinamicamente, sendo necessária a interrupç̃ao da aplicaç̃ao
durante a manutenção.

6. Consideraç̃oes finais
Neste artigo apresentou-se uma abordagem para o desenvolvimento de sistemas de
informaç̃ao com suportèa composiç̃ao din̂amica baseado em uma biblioteca detagsJSP
integrada ao modelo de componentes COMPOR.

Através desta integração torna-se possı́vel alterar, remover e/ou inserir funciona-
lidades em sistemas de informação baseados na Web sem a necessidade de interromper o
seu funcionamento.

Para trabalhos futuros, espera-se definir um conjunto detagspara o desenvolvi-
mento de software usandoJava Server Faces[JSF 2005], que prov̂e componentes de mais
alto ńıvel para a construção de aplicaç̃oes Web. Atualmente, o arcabouço está sendo uti-
lizado no desenvolvimento de um sistema de informação para ger̂encia de documentos
cient́ıficos.
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Abstract. This article describes a tool to analyze organizational 
communication networks. It models the network as a graph, implements Social 
Network Analysis (SNA) algorithms and allows the visual exploration of the 
graph. Compared to other SNA products, the developed tool incorporates 
semantic capability through the dynamic definition of attributes associated 
with the analyzed objects. The graph can be interactively explored and enables 
users to visually interpret relationships and roles over the modeled network. 
The tool was applied in a case study that identified communities of practice, 
communication patterns and key individuals over the modeled network. 

Resumo. Este artigo descreve uma ferramenta para a análise de redes de 
comunicação organizacional. Ela modela a rede com um grafo, implementa 
algoritmos de Análise de Redes Sociais (SNA) e permite exploração visual do 
grafo. Comparada a outros produtos de SNA, a ferramenta desenvolvida 
incorpora mais semântica às análises através da definição dinâmica de 
atributos aos objetos analisados. Os grafos podem ser explorados 
interativamente permitindo aos usuários interpretarem visualmente 
relacionamentos e papeis na rede modelada. O ferramental foi aplicado em 
um estudo de caso que identificou comunidades de prática, padrões de 
comunicação e indivíduos responsáveis pela dinamização da rede analisada. 

1. Introdução 

Em meio à velocidade, variedade e complexidade crescente de informações e 
conhecimentos que se criam e se transformam na sociedade globalizada, as organizações 
e os indivíduos passam por uma intensa mudança na sua forma de aprendizado. Neste 
ambiente movido pela agilidade em adquirir novos conhecimentos, a rede de contatos 
que um indivíduo possui o auxilia na obtenção de alternativas e soluções para novos 
problemas. Uma teia de contatos bem estabelecida e bem dimensionada permite que o 
indivíduo tenha uma maior agilidade na resolução de problemas, na busca de conselhos 
e novas idéias. Para planejar e gerenciar de forma pró-ativa, obtendo uma maior sintonia 
e participação da cadeia de colaboração, a gerência necessita de conhecimento de como 
a organização funciona e se comunica. A compreensão do papel e da importância que 



cada colaborador desempenha em uma rede corporativa tanto formal quanto informal, 
permite uma visão eficiente do capital humano e social disponível em uma organização. 

 Análise de Redes Organizacionais se propõe a aplicar as técnicas da Análise de 
Redes Sociais (SNA) na organização. SNA tem como objetivo descobrir os padrões de 
interação entre as pessoas, visualizando seus movimentos e contatos.  

 O uso de imagens visuais onde a comunicação organizacional ou parte dela é 
apresentada como um grafo que se modifica em diversos cenários dependendo das 
dimensões e critérios analisados, possibilita uma visão crítica e auxilia na investigação e 
entendimento de comportamentos adotados pela comunidade.  Métricas são aplicadas às 
interações entre as pessoas ou grupos, visando encontrar padrões de comportamento que 
auxiliam no entendimento dos interesses comuns e um melhor reconhecimento de suas 
práticas, revelando o trabalho real de uma organização.  

 Uma grande contribuição deste ferramental está em identificar pessoas que 
exercem influência na comunidade como líderes, formadores de opiniões e especialistas 
emergentes para que possam melhor compartilhar seus conhecimentos e competências, 
socializando suas experiências e aprendizados, adicionando capital social ao capital 
humano, acrescentando contatos ao conteúdo, ajudando numa efetiva identificação de 
padrões de colaboração e crescendo a rede de conhecimentos [Krebs 1998]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Categorização de ferramentas para Gestão do Conhecimento 

 A Figura 1 contextualiza o domínio do trabalho desenvolvido. Nela observam-se 
dois níveis de ferramentas: as que possibilitam a transferência de conhecimento e as que 
apóiam o entendimento e análise do uso do conhecimento. 

 As colunas indicam se o conhecimento transferido é explícito ou tácito [Nonaka 
1997]. A transferência do conhecimento explícito se dá através das ferramentas de 
codificação que disponibilizam informações em bases de dados para acesso coletivo. Já 
o conhecimento tácito é trocado através de ferramentas de socialização que propiciam a 
comunicação e o compartilhamento de experiências com: correio eletrônico, chats, 
workgroup, workflows, call centers, helpdesk, entre outros [Hansen 1999]. 

 O segundo nível diz respeito a ferramentas que analisam a utilização do primeiro 
nível. Na análise das ferramentas de codificação pode-se avaliar a freqüência de uso, 
necessidade de atualização, feedback de usuários, enfim, avaliar a utilização efetiva do 
conhecimento armazenado. Na análise das redes de comunicação avalia-se o 
comportamento de comunidades, a intensidade da comunicação e assuntos de interesse. 
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 A proposta deste artigo se enquadra na análise destas redes e está fortemente 
ancorada na teoria de Análise de Redes Sociais (SNA) e em técnicas de exploração 
visual de dados. Estas ferramentas não enfatizam a codificação, classificação e 
armazenamento de conhecimento, mas sim o mapeamento e análise das interações 
sociais onde existem trocas de informações, conhecimentos, idéias e conselhos.  

2. Modelando a comunicação organizacional através de redes sociais 

A utilização de SNA em organizações tem sido objeto de investigação, pois um valioso 
aspecto do conhecimento humano, o capital social, está inserido nas relações sociais. O 
conceito de capital social se baseia no valor das conexões entre os indivíduos de um 
grupo social para fins produtivos. É a riqueza que pode derivar de contatos, ligações e 
da capacidade de trabalhar bem com outras pessoas. Várias teorias e trabalhos sobre 
gerenciamento organizacional tentam explicar através do capital social como ligações 
pessoais ou posição na rede interferem no significado de poder, liderança, mobilidade, 
desempenho individual, criatividade e desempenho em grupo [Borgatti 2003].   

    O mapeamento da rede informal de comunicação consiste de mostrar como os 
fluxos de informações fluem na organização através de seus colaboradores, apontando 
elementos que influem neste processo de forma positiva ou negativa, criando assim 
oportunidades para corrigir e melhorar este ambiente a fim de propiciar uma maior troca 
e disseminação de conhecimentos entre os indivíduos.   

2.1. Analise de Redes de Sociais (SNA) 

O assunto SNA é interdisciplinar, ele engloba diversos campos do conhecimento 
acadêmico como: Sociologia, Psicologia Social, Antropologia, Estudos de Organização, 
Estatística, Matemática e Computação [Borgatti 2003]. SNA se baseia fortemente na 
teoria dos grafos. Voltada para organização, ela olha para o sistema de relacionamento 
humano como um sistema interconectado de nós e arestas, onde os nós são as pessoas 
ou grupos (atores) e as arestas (ligações) seus relacionamentos que acontecem através 
das trocas constantes de fluxos de informações e conhecimentos [Krebs 1998]. 

 Existem três visões possíveis para a análise das características estruturais de uma 
rede social [Hanneman 2001], [Warserman 1999], [Scott 2000]. A primeira examina a 
rede como um todo, nesta análise, são avaliadas métricas que dizem respeito à 
composição da rede e ao grau de interação entre seus componentes. As principais 
métricas utilizadas nesta visão são: 

• Tamanho da rede: o total de atores e ligações. Quanto maior for uma rede, mais 
difícil ficará conhecer os outros e trocar informações; 

• Densidade da rede: a relação entre o total de ligações existentes e o total de 
ligações possíveis; 

• Diâmetro da rede: a maior distância entre dois nós, indicando quantos atores no 
máximo deverão ser alcançados para se ligar os atores extremos da rede; 

• Distância média: o valor médio referente a quantos atores no mínimo um ator 
tem que passar para chegar a todos os outros atores da rede. 



A segunda visão foca cada ator e seu papel na estrutura da rede através das métricas de 
centralidade. Estas métricas indicam a influência que o indivíduo exerce na manutenção 
e na expansão da rede. As principais medidas de centralidade são:  

• Centralidade de grau mede a quantidade de ligações de um ator. Quanto mais 
ligações um ator possui, maior suas oportunidades de escolha e, 
conseqüentemente, sua autonomia em relação aos outros.  Para redes que levam 
em consideração a direção das ligações, grau de entrada representa prestígio e 
popularidade, enquanto que grau de saída representa expansividade e influência.    

• Centralidade de proximidade mede o número mínimo de passos que um ator 
deve empreender para entrar em contato com todos os outros atores. Quanto 
mais central for um ator, mais rapidamente ele entra em contato outros. Isto 
mede a independência do ator em relação ao controle exercido por outros. 

• Centralidade de intermediação se baseia no controle exercido por um ator sobre 
as interações entre dois outros atores. Desde que dois atores não sejam vizinhos, 
eles dependem de outros atores do grupo para realizar suas trocas. A posição de 
intermediação determina influência de um ator. Atores que possuem uma alta 
intermediação têm uma boa visibilidade do que está acontecendo na rede. 

 A terceira visão é uma variante da primeira. Nela se analisa a rede de um ator 
específico, rede egocêntrica. São avaliados o ator em foco e as ligações com seus 
vizinhos e entre eles, buscando entender a influência do grupo sobre o indivíduo.  

2.2. Analise Visual de Grafos 

Visualização de dados permite que informações complexas sejam apresentadas através 
de metáforas visuais, melhorando a nossa capacidade de interpretação destes dados. 

 As imagens computacionais e as métricas baseadas em conceitos matemáticos 
são os dois fatores responsáveis pelo crescimento em pesquisas de redes sociais. A 
teoria dos grafos trouxe a construção de modelos estruturais mais genéricos e o aumento 
da disponibilidade dos computadores permitiu a produção de imagens automáticas. 
Atualmente as ferramentas usam cores, animação e permitem o usuário interagir com as 
imagens que recebem. Através da evolução destas ferramentas as imagens se tornaram 
um instrumento crítico e fundamental no auxílio das investigações, entendimento e 
comunicação dos pesquisadores em comportamentos das redes sociais [Freeman 2001]. 

 Uma ferramenta para ser considerada de exploração visual de dados deve atender 
a requisitos básicos como: fazer uso de atributos visuais como forma, cor, tamanho para 
produzir cenas facilmente interpretáveis por seres humanos; possibilitar a navegação 
interativa na tela visual, permitindo zoom, re-posicionamento e varreduras sobre a área 
exibida; permitir o controle interativo dos formatos de apresentação e de atributos 
visuais exibidos; e permitir o detalhamento dos itens exibidos [Mendonça 2001]. 

 Apesar de atualmente existirem várias ferramentas para SNA, elas não possuem 
uma adequada visualização interativa. Existe pouca semântica associada aos objetos 
representados. Os resultados das métricas são apresentados normalmente em estatísticas, 
sem refletir mudanças na cena visual. Na próxima seção será apresentada uma 
ferramenta que incorpora estas funcionalidades.  



3. A Ferramenta FlowMiner 

A ferramenta FlowMiner objetiva trazer três contribuições importantes ao ferramental 
atualmente existente de análise de redes de comunicação organizacionais: 

1. Ela aumenta o conteúdo semântico da rede estudada: a ferramenta adiciona o conceito 
de “conteúdo transacional” ao modelo de dados que normalmente se baseia somente em 
atores e ligações. Os conteúdos transacionais são os recursos materiais e não materiais 
trocados pelos atores através das ligações. Neste modelo de dados os objetos atores e 
fluxos passam a ser qualificados e categorizados por um número diverso e dinâmico de 
atributos. As ligações são tratadas como canais direcionados através dos quais trafegam 
os fluxos de comunicação. Para materializar esta abordagem, os dados coletados são 
armazenados em um modelo de dados relacional expansível. Atributos qualificadores 
dos objetos podem ser codificados conforme o tipo da organização estudada.   

2. Ela utiliza de técnicas de visualização para representar os resultados encontrados. O 
uso de uma metáfora visual consistente permite que os resultados sejam apresentados de 
forma simples e de fácil compreensão. A ferramenta permite que objetos e seus atributos 
sejam mostrados, retirados ou centralizados na cena visual com um simples clique do 
mouse. Os cenários podem ser dinamicamente montados e apresentados em grafos, e 
estes grafos podem sofrer aproximações, rotações e alteração de seu raio de exibição. A 
apresentação das arestas em diversos tons de cores mostra a qualidade das ligações entre 
os atores, enfatizando ligações com maior intensidade de fluxos. Cores também são 
utilizadas para apresentar os resultados das métricas sobre a cena visual, realçando com 
tons diferenciados os atores mais bem pontuados para uma determinada consulta.  

 
Figura 2. Tela principal da FlowMiner. 

3. Ela utiliza interatividade através de consultas dinâmicas aos vários atributos que 
qualificam os objetos. Atores e fluxos podem ser selecionados na cena visual através da 
combinação de valores dos seus atributos. Este processo permite a montagem interativa 
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e dinâmica de grafos que representam comunidades de prática dentro da organização. 
Sobre as comunidades que formam uma determinada cena visual, podem ser aplicadas 
as métricas codificadas para analisar a rede social. 

 A ferramenta foi desenvolvida em Java. Para exploração visual de dados foram 
construídos diversos controles a partir do TouchGraph, um framework para visualização 
de grafos [TouchGraph 2004]. Sua tela principal está na Figura 2. Ela contém quatro 
painéis distintos. O primeiro apresenta o grafo representando o mapa de comunicação 
estudado. O segundo representa as opções de controle de consultas, onde o usuário 
através da seleção de valores de atributos de atores ou fluxos pode modificar o cenário 
apresentado. A terceira área mostra os controles de interações que são compostos de 
controles de aproximação, raio exibição e rotação; filtros por atributos quantitativos e 
consultas visuais para mostrar visualmente distribuição de valores por atributo. O quarto 
painel mostra as tabelas de detalhes sob demanda que são preenchidas com os resultados 
das consultas feitas. A subseção a seguir mostra as abordagens de uso da ferramenta. 

3.1. Análise da Rede Total  

A análise da rede total fornece uma visão global da rede estudada, mostrando a estrutura 
de comunicação entre seus atores. Sempre que um grafo é apresentado no primeiro 
painel, no quarto painel mostrará as métricas relativas à estrutura geral do grafo. No 
mapa apresentado na Figura 2 podemos observar que a rede possui 10 atores com 52 
ligações por onde trafegam 84 fluxos de intensidade 588 (total de mensagens). O fluxo é 
a consolidação de mensagens por ligação, atributo e valor. A densidade deste mapa é 
alta, mostrando que 58% das conexões possíveis foram realizadas. Esta é uma rede 
densa e pouco hierarquizada. A distância média apresentada (1,46) confirma a coesão da 
rede, pois cada ator alcança qualquer outro em média com uma ligação e meia.  

 Podemos identificar visualmente também as ligações que possuem maior 
intensidade de fluxo através sua coloração mais forte. Efetuando um clique do mouse 
em qualquer objeto do grafo serão apresentadas na quarta área da tela as informações 
detalhadas do objeto em questão.  

    
Figura 3. Seleção de atributos de fluxo e o grafo g erado. 

3.2. Análise da Rede após Consulta 

No segundo painel, responsável pelos controles de consultas, existe duas abas: Atores e 
Fluxos. Escolhendo uma, a lista Atributos será preenchida com os atributos encontrados 
na base de dados para o elemento escolhido. Escolhendo um dos valores, a lista de 



Termos será preenchida com o domínio do atributo. O usuário poderá fazer consultas 
escolhendo termos do domínio e utilizando operadores lógicos para executá-la.   

 Na Figura 3 o cenário escolhido foi por Fluxos sobre o assunto Tecnologia e os 
termos: Banco de Dados ou Linguagem. Após a execução da seleção, a consulta é 
propagada para cena visual deixando no grafo apenas os elementos que satisfazem os 
fluxos especificados. Agindo desta forma, múltiplos cenários podem ser montados com 
poucos toques no mouse.  

3.3. Análise da Rede por Ator 

Várias medidas podem ser usadas para se analisar o papel que cada ator desempenha em 
uma determinada rede. As principais medidas usadas na ferramenta são discutidas na 
seção 2.1. 

 
Figura 4. Grafo e detalhes gerados para a métrica C entralidade por Conexões. 

 A Figura 4 ilustra o que acontece na tela visual quando uma destas métricas é 
selecionada. A tonalidade de cada nó varia com o valor da medida calculada. Cores mais 
fortes representam valores maiores. O quarto painel mostra os valores encontrados de 
cada ator para a medida selecionada, trazendo também um sumário de seu valor 
mínimo, máximo, média, variância e desvio padrão da métrica.  

3.4 Estudo de Caso 

Foi desenvolvido um estudo de caso, onde a ferramenta analisou a comunicação entre 
colaboradores de uma empresa de consultoria de informática para resolver problemas e 
esclarecer dúvidas sobre manutenção de sistemas (HelpDesk). Os dados coletados 
corresponderam a quatro meses de comunicação entre uma população de 67 indivíduos 
envolvidos em processo de manutenção de sistemas. Durante este período trafegaram na 
rede 1 734 mensagens de assuntos variados.   

 Após a coleta, os dados passaram por processos de transformações até se 
tornarem aptos a inclusão na base de dados da ferramenta. Uma vez inserido os dados, 
foi executada a análise da rede social apresentada utilizando a ferramenta FlowMiner. A 
análise contou de quatro passos: análise da rede como um todo, análise por ator, análise 
dos cenários de comunidades e análise das redes egocêntricas.  

 Ao final da análise dos resultados apresentados, a ferramenta possibilitou 
determinar: a hierarquização da rede; necessidade de treinamento; padrões de 



comportamentos; identificação de indivíduos mais atuantes e maiores colaboradores por 
assunto. 

4. Considerações Finais 

FlowMiner é uma ferramenta voltada a visualização de redes sociais utilizando grafos 
como metáfora visual (MV). Esta MV é construída de forma navegacional utilizando o 
arcabouço TouchGraph e acessando uma base de dados específica. As principais 
contribuições da FlowMiner estão na possibilidade de atribuir semântica nos objetos 
representados e a utilização de vários controles de visualização e interação que facilitam 
o entendimento e a capacidade de inspeção dos dados. Através desses controles visuais é 
possível: ocultar ou exibir objetos, construindo cenas variadas através das consultas por 
atributos; aplicar métricas de SNA sobre as cenas geradas; filtrar através de mudança de 
cores atributos quantitativos dos objetos; exibir sob demanda a distribuição dos valores 
dos atributos dos objetos da cena visual e manipular o grafo, mudando o 
posicionamento de seus elementos para melhorar a visualização. 

 O uso de SNA juntamente com as características de exploração visual e 
interatividade da ferramenta permitem e facilitam a combinação de elementos para o 
entendimento e a avaliação do modo de comunicação da organização estudada.  Os 
padrões de comunicação dos atores que participam da rede são facilmente avaliados 
além de identificar indivíduos líderes ou que atuam como mediadores ou facilitadores 
do fluxo de informações de uma organização. 
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Resumo. A difusão da educação continuada por Universidade Corporativa tem
crescido pelo mundo. Diante disso foi desenvolvido um modelo de universidade
corporativa voltado para a segurança pública, chamado de Universidade Cor-
porativa de Segurança Pública (UCSP), que foi implementado e adotado pela
Polı́cia Militar de Minas Gerais, com um processo semi-presencial de ensino, ou
seja, parte presencial e parte virtual, pela Internet, promovendo, assim, o En-
sino à Distância (EaD). Este trabalho tem o objetivo de apresentar o ’Módulo
on-line’ - seus componentes e modelo de desenvolvimento, que possibilita alta
flexibilidade no processo de ensino /aprendizagem.

Abstract. The diffusion of continuous education by Corporate University has
spread increasingly around the world. Throughout this, a model of Corporate
University was developed focused on the public security, called Universidade
Corporativa de Segurança Pública (UCSP), that was implemented and adopted
by the Military Police of Minas Gerais. It used a semi-actual process of edu-
cation or part actual and part virtual through the internet, promoting the Long
Distance Learning. This work has the purpose to show the ’Módulo on-line’ -
its components and develepment model, that make possible high flexibility in the
teaching / learning process.

1. Introdução

Presenciamos nos últimos anos um movimento de intensas mudanças no campo educaci-
onal, evidenciando o esforço de integração das iniciativas pública e privada no sentido de
qualificar e educar os trabalhadores, em prol de uma melhoria nos serviços prestados.

Para se manterem competitivas, as empresas realizam freqüentes mudanças. No
entanto, a maioria dos esforços nesse sentido não surte os resultados almejados. Surge
daı́ um novo e poderoso caminho: o planejamento estratégico voltado para o aprendizado
organizacional. [Silva 2002]

Segundo [Santos 2005], na área de segurança pública, tem-se observado, no
seu processo de ensino / aprendizagem, a necessidade de uma reestruturação. Esta



reestruturação deve ser composta não apenas por organismos policiais integrados, mas
principalmente por modelos de gestão cada vez mais avançados, baseados em metas, com
uma polı́cia inteligente e tecnologia, no mı́nimo, à altura das usadas pela criminalidade,
além de maciços investimentos na capacitação dos recursos humanos.

Neste sentido, nascem as universidades corporativas como complemento es-
tratégico do gerenciamento, do aprendizado e desenvolvimento dos funcionários de uma
organização. Uma vez que empresas e instituições necessitam que seus colaboradores se
mantenham em constante aprendizado, acompanhando a velocidade da geração de conhe-
cimento do mundo atual, seguem o objetivo de alinhar o seu treinamento e a sua estratégia,
considerando a cultura e contexto organizacional (indústria, fornecedores, mercado) e as
competências essenciais. [Kraemer 2004]

Para [Kraemer 2004], as universidades corporativas personificam a filosofia de
aprendizagem da organização, cuja meta é oferecer, a todos os funcionários, o conheci-
mento e as competências necessárias para que os objetivos estratégicos sejam alcançados,
além de percorrer o processo de seleção de parceiros de aprendizagem, que envolvem
profissionais de treinamento, consultores e instituições de educação superior. E segundo
Eboli (2003), citado em [Kraemer 2004], a crença de que as competências, habilidades
e o conhecimento formam a base de vantagem competitiva, reforça a necessidade de in-
tensificar o desenvolvimento dos funcionários nesses âmbitos e justiça, justificando-se a
existência da universidade corporativa.

Neste contexto insere-se a Internet, que está claramente modificando a maneira
como armazenamos, transferimos, encontramos e gerenciamos o conhecimento. “O apelo
da Web para a educação da força de trabalho é a sua capacidade de personalizar ex-
periências de aprendizagem de acordo com as necessidades e preferências de cada in-
divı́duo. Além disso, o treinamento via Internet permite o acompanhamento automático
de cada experiência de aprendizagem”. [Meister 1999]

Já não sendo suficiente o uso das universidades corporativas para treinamento dos
funcionários no meio de negócio (meio fı́sico ou presencial), promoveu-se a união dos
meios tradicionais de ensino ao Ensino à Distância (EaD) utilizando-se a Internet como
meio propagador, constituindo um ambiente misto de aprendizagem, com parte do trei-
namento virtual e parte presencial, encontrando-se assim um excelente ambiente para
aprendizagem e compartilhamento de conhecimento além de treinamentos fora do ambi-
ente de negócios diminuindo-se o custo e otimizando-se o tempo, tornando mais praze-
roso e dinâmico o desenvolvimento dos funcionários. Assim, o objetivo deste trabalho é
apresentar, em suas sessões, o ’Módulo on-line’ - seus componentes e modelo de desen-
volvimento, além da sua aplicação como Sistema de Informação na Segurança Pública.
Este sistema web deve auxiliar no Ensino à Distância, contribuir com a educação conti-
nuada da Policia Militar e compor a Universidade Corporativa de Segurança Pública.

2. Universidade Corporativa de Segurança Pública - Módulo on-line: Uma
proposta para o auxı́lio na educação continuada da Polı́cia Militar

Para [Meister 1999], a Internet facilita a realização de pesquisas on-line e a elaboração
de testes para avaliar o desempenho. Os funcionários têm acesso não apenas a programas
de aprendizagem, mas também a arquivos e documentos para consulta e aprimoramento
do conhecimento adquirido sempre à sua disposição. A utilização da tecnologia on-line



oferece maior facilidade para incorporar a aprendizagem como parte rotineira do dia,
esteja, o funcionário no escritório ou em deslocamento. Justificando, assim, o seu uso no
ensino à distância.

Os objetivos ora traçados, para a Universidade Corporativa de Segurança Pública
(UCSP), foram formulados com base nos estudos, realizados por [Santos 2005], sobre ou-
tras universidades corporativas e adaptados à realidade da Polı́cia Militar de Minas Gerais
(PMMG), procurando obedecer aos limites impostos pelo Negócio, Missão e Visão, da
bi-secular organização de prestação de serviço, bem como as caracterı́sticas e componen-
tes fundamentais de uma universidade corporativa, na perspectiva defendida por Meister
(1999). Assim, os objetivos e metas da UCSP podem ser definidos como: uma inicia-
tiva em assumir e direcionar o treinamento complementar na Região, servindo de modelo
para todo o estado; um meio de disseminar e fortalecer a cultura organizacional; uma
possibilidade de tornar o capital intelectual de nossos colaboradores um diferencial nas
ações e operações de repressão à criminalidade; potencialidade em se desenvolver com-
petências que reflitam na prestação de serviço de qualidade a comunidade; enfim, buscar,
por meio de parcerias e pesquisas cientı́ficas, novas visões sobre criminalidade e formas
de prevenção eficazes e eficientes.

Têm-se ainda, alguns princı́pios que norteiam o funcionamento da UCSP, con-
forme defendidos por Meister (1999), citados em [Santos 2005], englobando a promoção
da educação e disseminação do conhecimento para os colaboradores, com o foco na
proteção à vida, redução do crime e do medo associado a ele, e garantindo o cumpri-
mento da lei; extensão da educação disseminada internamente a toda a sua cadeia de
valor e parceiros, observando as caracterı́sticas especı́ficas de cada programa; encoraja-
mento do envolvimento dos lı́deres com o aprendizado, inclusive como facilitadores e
despertar nos talentos individuais a vocação para o aprendizado, estimulando a criativi-
dade e a inovação; propor e assumir um foco global no desenvolvimento de soluções de
aprendizagem, ampliando as oportunidades de pesquisa na área de segurança pública e
tecnologia, por meio de colaboradores internos e externos, e em parcerias com outras
instituições de ensino; consideração do modelo da universidade corporativa como um
processo e não apenas um espaço fı́sico destinado à aprendizagem, criando uma base cor-
porativa de conhecimento que assegure a prestação de um serviço de melhor qualidade
à comunidade; transição do treinamento conduzido pelo instrutor para vários formatos
de desenvolvimento da aprendizagem, aproveitando os instrumentos tecnológicos desen-
volvidos por seus colaboradores; e por fim, utilizar a universidade corporativa para obter
desenvolvimento da cidadania e melhoria da qualidade de vida.

Figura 1. Quatorze Componentes Fundamentais da UCSP



Segundo [Santos 2005], dentro das fases do processo de geração de conhecimento
de Leonard-Barton (1995), bem como em função da teoria pesquisada e das opiniões
coletadas sobre Tecnologia da Informação, optou-se por desenvolver e testar uma infra-
estrutura tecnológica capaz de otimizar a geração do conhecimento dentro da 6a Região da
Polı́cia Militar (6a RPM), através de instrumentos que permitissem a utilização do ensino
à distância. Esta ferramenta recebeu o nome de Web PM.

O sistema de gerenciamento de cursos via web, atualmente existente na UCSP,
chamado de Web PM, permite à Polı́cia Militar alcançar todos os objetivos acima descri-
tos, além de reduzir o custo de treinamento, pois diminui consideravelmente a quantidade
de deslocamentos de policiais que antes eram efetuados. Porém, a organização esta pas-
sando por um processo de adoção de software e sistemas livres, que a obriga a rever o
sistema em funcionamento.

Aproveitando-se deste processo de reestruturação de tecnologia, pelo qual a
organização passa, um novo modelo de gerenciamento de curso foi proposto e está sendo
desenvolvido: o Módulo on-line (Mol). O Mol é formado por basicamente dois ambien-
tes: um externo, com acesso aberto a todos os visitantes, responsável pela apresentação da
Universidade Corporativa de Segurança Pública (UCSP), disponibilização de informações
como: definição, funcionamento e objetivos da UCSP, e dados dos cursos em andamento
ou concluı́dos como: disciplinas, professores e duração; e um ambiente interno, com
acesso restrito, formado por salas de reunião que promoverão o encontro dos instrutores
e alunos, em tempo real, para esclarecimento de dúvidas e troca de informações; fóruns
de discussão para que alunos e professores coloquem temas para debate; contato com a
secretaria via e-mail; listagem das disciplinas que fornecerá detalhes de cada disciplina
do curso; dados das turmas é o recurso que fornece dados sobre todos os participantes
da disciplina, e promove um canal de comunicação direto entre eles, via e-mail; áreas
para realização de consultas aos materiais necessários para estudo, somado a links para
consulta on-line dos temas abordados no curso e às notas dos trabalhos e desafios de cada
disciplina, além de espaços para aplicação de testes e disponibilização de informações
e/ou avisos aos alunos.

Para o Mol, deve, ainda, ser implementado um Controle de Acesso que será res-
ponsável pela segurança e perfis de acesso, disponibilizando ferramentas que permitem
ou restringem o acesso a determinados recursos; fornecer ao instrutor e secretário totais
controles sobre o modo como o estudante tem se comportado dentro do ambiente virtual,
tais como: quantidade de acessos de cada um, dias que acessou o curso, apostilas utiliza-
das, links visitados, e-mails enviados, participação nos fóruns e salas de reunião. Desta
forma, avaliar o interesse e participação de cada aluno; acrescenta-se um ambiente no
qual os instrutores e secretário possam verificar matrı́cula, cadastrar novos cursos, fazer
manutenção dos fóruns e do Mol, de uma forma geral.

O Mol deve ser capaz, também, de fornecer dados estatı́sticos em forma de re-
latórios, de modo automatizado, sobre toda a atividade de cada aluno dentro do ambiente
virtual, notas registradas em cada teste, quais os materiais mais estudados além de re-
latórios sobre cada curso já ministrado pelo sistema juntamente com seus dados, a fim de
que estes dados possam ser utilizados no processo de melhoramento da UCSP como um
todo.



Este sistema é desenvolvido com base no Web PM, que está disponı́vel
e em uso no Portal Corporativo da 6a Região da Policia Militar, no endereço
http://www.pmmg.6rpm.mg.gov.br/. O Web PM vem apresentando ótimos resultados,
sendo que a maioria dos alunos aprovou o novo método de treinamento, no qual as dúvidas
sobre as disciplinas são solucionadas por meio de encontros nas salas de reunião, fóruns
de discussão e e-mails aos professores, descartando, portanto, o uso de telefone e fax,
reduzindo os custos.

No primeiro semestre de 2005, dois cursos foram realizados com muito sucesso
pela organização, dentro da nova filosofia proposta por [Santos 2005], o “Curso Opera-
cional de Defesa Civil” e o “Curso de Gestão de Frações Destacadas”, ambos voltados
para os colaboradores internos da Polı́cia Militar. Para o segundo semestre estão dis-
ponı́veis 15 novos cursos, sendo que três são direcionados aos membros da comunidade
civil, reforçando a tipologia proposta por [Santos 2005] de uma universidade com público
externo ampliado.

Todos os cursos são semi-presenciais, com no mı́nimo dois encontros presenci-
ais, com a fase a distância gerenciada pelo Web PM. Segundo [Santos 2005], “...o Web
PM é uma prova de que as tecnologias disponı́veis hoje não inviabilizam a capacitação
profissional.” Com isso a Polı́cia Militar pretende maximizar a capacitação de seus co-
laboradores internos, expandir esta capacitação a seus colaboradores externos, atingindo
todo sua cadeia de valores.

Figura 2. Web PM: Um Protótipo que deu certo

3. Metodologia

Conforme descrito, o novo módulo on-line da UCSP, também será acessado pela rede
mundial de computadores e é construı́do com softwares e tecnologias amplamente utili-
zados no mercado, de excelente e reconhecida qualidade.

Segundo [Rezende 2002], o desenvolvimento de projetos, sistemas ou software
pode ser dividido em estudo preliminar (ou anteprojeto, ou estudo inicial, ou primeira
visão), análise do sistema atual (ou reconhecimento do ambiente), projeto lógico (ou
especificação do projeto, ou design), projeto fı́sico (ou execução, ou implementação
do projeto, ou programação) e, por fim, projeto de implantação (ou projeto de
disponibilização e uso), estas fases são desmembradas em subfases e cada uma destas
subfases gera pelo menos um produto.



Ao desenvolvimento do UCSP - Mol acrescenta-se a fase de estudo e análise do
sistema já existente Cursos Web PM, já que o Mol será baseado nele. Esta fase de estudo
e análise compreende entender o funcionamento, descobrir as falhas e limitações deste
sistema para que não sejam repetidas e listar suas qualificações para que sejam melhoradas
e aplicadas ao Mol.

A implementação segue um modelo iterativo de estudo e análise, chamado
também de reestudo, ou seja, durante todo o processo de desenvolvimento deve-se seguir
este modelo a fim de se alcançar as medidas e métricas de qualidade de software citadas
por [Rezende 2002], que englobam a Corretitude, que é o grau em que o software executa
de forma totalmente correta as funções que são dele exigidas, a Integridade, que mede a
capacidade que um sistema tem de suportar ataques (tanto acidentais como intencionais) à
sua integridade, no tocante a programas, dados e documentos, a Manutenibilidade, que é
a facilidade com que um programa pode ser corrigido se um erro for encontrado, adaptado
se o seu ambiente se modificar ou ampliado se o cliente desejar inclusões e alterações nos
requisitos funcionais, a Usabilidade, que é a habilidade para aprender o sistema, tempo
para se tornar eficiente no uso, aumento de produtividade e sua avaliação subjetiva.

O Mol é implementado utilizando-se o padrão de desenvolvimento MVC (Model-
View-Controller), que é uma arquitetura em três camadas na qual os componentes Model
são responsáveis pelo armazenamento de dados e execução das regras de negócio; os
componentes View são utilizados para a exibição de informações ao usuário final, e de
fornecer meios para se indicar as operações a serem realizadas pela aplicação; e os com-
ponentes Controller são responsáveis pela ligação entre os outros dois tipos de componen-
tes, interpretando os eventos gerados pelos componentes View e disparando a execução
do método correspondente no Model.

Como tecnologias são utilizados, principalmente, Servlets, para o desenvolvi-
mento da camada de negócio e acesso a dados, que representam na arquitetura MVC,
os componentes Controller e Model, respectivamente, com segurança e robustez, e JSP
(Java Server Pages), para a construção da interface, que representa no modelo MVC, o
componente View, com páginas dinâmicas e agradáveis ao usuário; HTML (Hypertext
Markup Language), para construção de páginas estáticas; J2SDK (Java Standart Edition
5), kit de desenvolvimento da linguagem Java.

A plataforma de suporte ao sistema é composta: pelo servidor web Apache Tom-
cat, que oferece suporte à tecnologia Java utilizada; pelo sistema gerenciador de banco
de dados (SGBD) MySQL, para controle e manipulação do banco de dados da UCSP;
pela ferramenta Eclipse, para, entre outras funcionalidades, edição de código, preparação
e organização do projeto e uma distribuição do sistema operacional Linux, Fedora Core
2.

Todas as ferramentas são disponibilizadas sob as licenças CC-GNU e LGPL; ou
seja, não é necessário gasto adicional com licenças para utilização das mesmas, e total-
mente multiplataforma, ou seja, podem ser executadas nos mais diversos sistemas opera-
cionais.

Portanto, no caso da troca do sistema operacional não haverão despesas com a
compra ou renovação de licenças.

Deve-se também dar atenção a outras técnicas utilizadas na Engenharia de Soft-



ware, procurando garantir o desenvolvimento e qualidade da documentação de todo o
projeto e o suporte a qualquer desenvolvedor que venha se integrar ao processo de desen-
volvimento.

4. Conclusão
Diante de toda a modernização ocorrida nas empresas privadas e públicas, a área de
Segurança Pública não pode ficar no esquecimento, pois a cada dia os criminosos au-
mentam seu grau de tecnologia, obrigando os órgãos de Segurança Pública a procurar
esta modernização e treinamento para lidar com esses avanços tecnológicos.

A proposta deste trabalho, desenvolvimento do Módulo on-line da Universi-
dade Corporativa de Segurança Pública (UCSP), juntamente da proposta feita por
[Santos 2005], uma UCSP com uma modalidade de ensino semi-presencial, vem ao en-
contro deste anseio de modernidade, pois promove um treinamento constante e continu-
ado via UCSP e uma aprendizagem de forma flexı́vel, a qualquer momento do dia, via
UCSP - Módulo on-line.

Estes dois processos de treinamento, parte presencial e parte virtual, constituem
um inovador e pioneiro modelo de aprendizagem, não sendo conhecido na literatura, sis-
tema igual voltado à Segurança Pública.

O Módulo on-line (Mol), diante das suas caracterı́sticas, se enquadra como um
Sistema de Informação, e também, como um Software Educacional, que tem como obje-
tivo auxiliar no aprendizado de um ou mais temas e contribuir com a educação geral.

O processo de desenvolvimento requer muito cuidado e atenção devido à missão
e objetivo do software além das questões de segurança por estar acessı́vel de qualquer
parte do mundo, por isso a utilização da Engenharia de Software deve ser aplicada desde
a documentação do sistema até os resultados obtidos com sua implementação.

Finalmente, concluı́mos que o Mol é uma parte importante e se torna fundamen-
tal para o treinamento continuado e a baixo custo realizado pelos órgãos de segurança
pública, justificando sua existência e implementação.
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Resumo. Atualmente, o desenvolvimento de software de comércio eletrônico, 
está cada vez mais em evidência. Contudo, muitos desenvolvedores não utilizam 
modelos, padrões e processos para o desenvolvimento, um dos aspectos 
importantes no sucesso do projeto e na qualidade do produto final. Embora 
existam outros modelos de construção de software, todos foram apresentando 
problemas no resultado final, demonstrando-se inadequados ao desenvolvimento 
de comércio eletrônico. A partir desta motivação o presente artigo tem por 
objetivo apresentar a idealização do modelo ESTRELA, o qual orienta o processo 
de desenvolvimento de e-commerce através da união de diversas práticas 
tradicionais, ágeis e de gerenciamento de projetos. 

Palavras-chave: Engenharia de software, comércio eletrônico, processo de 
desenvolvimento de software, métodos ágeis, ESTRELA. 

Abstract. At present, the electronic commerce software development, is more and 
more in evidence.  However, many developments  do not utilize models, standards 
and trials for the development, one of the important aspects in the success of the 
project and in the quality of the final product.  Although exist others software 
construction models, every were presenting problems in the final result, showing 
itself inadequate to the development of e-commerce.  From this motivation this 
article presents the ESTRELA model, which orients the e-commerce development 
through the union of traditional and agile practices, as well as projects 
management concepts.   
Keywords: Software engineering, e-commerce, software development process, 
agile methods, ESTRELA. 

1. Introdução 
A não utilização de um processo de desenvolvimento de software apropriado contribui para 
a obtenção de produtos com baixa qualidade, pois estes tendem a ser mal definidos e é 
possível que o software fique em eterna construção. Outros fatores, tais como má projeção 
do software, layout inadequado, má adaptação dos requisitos, não cumprimento dos prazos 
e custos, também apontam problemas que devem ser controlados.  

A falta de diretrizes, modelos e métodos para criação de comércio eletrônico tornam o 
processo de desenvolvimento do software difícil e desafiador. Através da engenharia Web é 
possível atender algumas necessidades, obter um mapeamento do processo de 
desenvolvimento, evitar redundâncias e retrabalhos futuros. 
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De acordo com Medeiros (2004), existem diversos modelos que propõem serem 
adequados à construção de software. Porém, todos os modelos mostraram-se inadequados, 
e, ainda hoje, os mais conhecidos processos apresentam falhas ainda não superadas. Uma 
das principais carências nos métodos atuais de desenvolvimento de software para Web 
reside nas etapas iniciais do processo de desenvolvimento, onde as atividades típicas, tais 
como elicitação, análise e negociação de requisitos, não são tratadas adequadamente. 
(SANTANDER et. Al., 2000, p. 11). 

Estes problemas motivaram a proposta de um novo modelo de processo para 
desenvolvimento de comércio eletrônico, chamado modelo ESTRELA. O modelo 
ESTRELA é uma união das melhores práticas dos métodos tradicionais e ágeis existentes. 
A origem deste nome vem da combinação de características presentes no modelo: E-
commerce, Simples, ITerativo, IncRemental, Equipe, FLexível e Ágil. O modelo combina 
técnicas de gerenciamento de projetos, gerenciamento de riscos, engenharia de software 
para Web, apresenta preocupação com o impacto das mudanças de requisitos no projeto, 
entre outras necessidades peculiares do desenvolvimento de comércio eletrônico.  

Inicialmente serão apresentados neste artigo, os papéis dos envolvidos no modelo 
ESTRELA, seus objetivos e as suas características. Posteriormente os estágios e 
subestágios criados para embasar o presente modelo serão abordados.  Por fim, são 
apresentadas as considerações finais e algumas das referências bibliográficas utilizadas. 

 
2. Papéis dos envolvidos 
O modelo ESTRELA ressalta o trabalho em equipe e o envolvimento do cliente no projeto. 
Os envolvidos realizam as tarefas de acordo com seus conhecimentos e habilidades 
profissionais. O quadro 1 apresenta os papéis fundamentais que podem ser ocupados muitas 
vezes pela mesma pessoa. 

 
Papel Descrição 
Avaliador Auxilia os clientes a realizar os testes dos produtos gerados pelos estágios. 
Cliente É a pessoa que irá adquirir o software.  
Cliente final ou internauta Irá desfrutar dos serviços do e-commerce, ou seja, é o cliente do cliente. 
Desenvolvedor Realiza a análise, codificação do projeto e acompanhamento dos testes.  
Designer Elabora layout e protótipos a partir da lista de requisitos preliminares.  
Gerente de projetos Gerencia todos os estágios do processo.  
Representante comercial Realiza o levantamento dos requisitos preliminares, apresenta soluções 

viáveis aos clientes e realiza demonstrações dos produtos.  
Gerente empresarial 
(proprietário) 

Responsável por investimentos em novas tecnologias, incentivos para 
cursos e aperfeiçoamento dos integrantes da equipe.  

Fonte: Primária. 
Quadro 1 – Papéis do modelo ESTRELA. 

 
3. Objetivos e características do modelo ESTRELA 
O objetivo do modelo ESTRELA é orientar o processo de desenvolvimento de comércio 
eletrônico, através da união de diversas práticas e conceitos de gerenciamento de projetos, 
área de riscos do PMBOK (2004), entre outras vantagens presentes nos modelos ágeis e 
tradicionais que possuem características adequadas ao comércio eletrônico.  

Com a aplicação das técnicas da engenharia da Web, busca-se apresentar um processo 
de desenvolvimento disciplinado, evitando os problemas com desenvolvimento, entrega e 
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manutenção. Para que isso ocorra, a padronização e a documentação atuam como 
excelentes aliadas.  

Através do modelo ESTRELA, busca-se apresentar um processo bem definido, 
simples e menos burocrático. Desta forma, as aplicações de comércio eletrônico poderão 
evoluir de maneira organizada fazendo uso dos princípios ágeis e da reutilização sem gerar 
retrabalho, atingindo maior agilidade e rapidez na entrega de produtos confeccionados nas 
diversas iterações do modelo ESTRELA. O modelo é focado no trabalho em equipe, 
visando apoiar as tarefas imprescindíveis ao projeto, como as mudanças e evolução dos 
requisitos, utilizando apenas a documentação necessária ao projeto que podem ser 
reutilizadas para um contrato entre a empresa e o cliente. 

O gerenciamento de riscos adaptado do PMI (Projetct Management Institute) favorece 
a identificação, manutenção e controle dos riscos que ameaçam o projeto. Para a criação do 
gerenciamento de riscos no presente modelo, baseou-se nos processos RUP, ESPIRAL e 
PROTOTIPAÇÃO. Também considerou-se o método Feature Driven Development (FDD), 
onde os riscos são reduzidos, pois o desenvolvimento é interativo o que oferece maior 
visibilidade sobre os riscos do projeto.  

Além disso, para tornar o processo mais eficaz, alguns princípios ágeis foram seguidos 
e adaptados. O modelo ESTRELA apresenta outras características: comunicação constante 
entre as equipes; documentação adequada utilizando o conceito de baseline; flexibilidade 
em acomodar as mudanças; gerenciado, pois permite o melhor planejamento; iterativo e 
incremental. 

 
4. Estágios do modelo ESTRELA 
O modelo proposto foi dividido em 5 estágios, cada um com seus subestágios e atividades. 
Estes estágios foram definidos de acordo com as necessidades específicas do 
desenvolvimento de comércio eletrônico, considerando a evolução dos requisitos e 
importância da prototipação no estágio inicial dos projetos. O modelo pode ser visualizado 
através da figura 1. 

 
Fonte: Primária. 

Figura 1 – Estágios do modelo ESTRELA. 
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As atividades presentes no modelo ESTRELA visam orientar o processo de 
desenvolvimento, mantendo-o flexível quanto à escolha das técnicas para elicitação dos 
requisitos preliminares, ambiente de programação, banco de dados, sistemas operacionais e 
a definição de requisitos mínimos para iniciar o projeto. 

O centro do modelo ESTRELA acomoda o gerenciamento de projetos, gerenciamento 
de riscos, baseline para os documentos, requisitos complementares e o cliente, pois 
representa a centralização das atividades e a comunicação entre todos os estágios.  

Cada produto gerado em um estágio ou subestágio servirá como entrada para iniciar as 
fases seguintes, auxiliando e orientando as atividades necessárias para o desenvolvimento 
do comércio eletrônico. Os estágios presentes no modelo são relatados a seguir. 

 
4.1 Pré-aquisição 
O primeiro estágio, chamado Pré-aquisição, foi embasado no Pré-sprint do Scrum e na 
formulação do modelo genérico para web proposto por Pressman (2002), pois permite ao 
cliente e ao desenvolvedor estabelecerem um conjunto comum de metas e objetivos gerais 
com uma visão pouco detalhada. Este estágio possibilita conhecer as necessidades e 
expectativas do cliente. 

Inicialmente o cliente possui uma idéia nebulosa sobre o software que deseja. Sua 
única certeza é a sua necessidade. Por isso, o representante comercial é incumbido de 
conversar com o cliente e definir as principais prioridades e, caso necessário, pode-se 
solicitar também a presença do gerente de projetos para contribuir com o levantamento de 
idéias e requisitos. O presente estágio é necessário porque agiliza a negociação, a fim de 
apresentar uma proposta adequada às necessidades do cliente e facilitar a elaboração do 
contrato e layout. 

No final do estágio, deve ser possível identificar os itens necessários para elaborar uma 
proposta de layout e uma definição contendo uma lista de requisitos preliminares. Esta lista 
não deve ser muito detalhada, pois conterá os atributos gerais que o projeto deverá 
apresentar.  

O estágio de pré-aquisição é dividido em três subestágios: definição de requisitos 
preliminares, projeto de interface (layout) e elaboração da proposta. 

 
4.1.2 Definição de requisitos preliminares 
Consiste em um documento contendo uma lista com a especificação geral dos requisitos 
definidos juntamente com o cliente. Este subestágio foi criado porque o desenvolvimento 
de comércio eletrônico requer um processo que forneça rápida solução. Com isso, a 
definição de requisitos preliminares permite iniciar uma proposta e um protótipo do 
software que se pretende desenvolver. Estes requisitos podem ser obtidos de várias 
maneiras e o modelo deixa a critério do gerente de projetos e do gerente empresarial a 
escolha da técnica mais adequada.  

Passa-se para o próximo subestágio somente após ter o maior número possível de 
requisitos preliminares, para que se tenha mais clareza na elaboração da proposta. 

 
4.1.3 Elaboração da proposta 
O objetivo deste subestágio é a elaboração de um documento contendo declarações 
abstratas de alto nível das funções que o comércio eletrônico deve ter. De acordo com 
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Sommerville (2003), se uma empresa deseja estabelecer um contrato para o 
desenvolvimento de um projeto de software, ela tem que definir suas necessidades de 
maneira suficientemente abstrata para que uma solução não seja pré-definida. Esta proposta 
é confeccionada com o intuído de fornecer ao cliente a possibilidade de conhecer as 
características do software que será desenvolvido. 

Com base nos requisitos preliminares, o documento de proposta pode ser elaborado 
tanto pelo representante comercial quanto pelo gerente de projetos. Estas definições são 
declarações utilizando linguagem natural e também diagramas sobre o que o software deve 
fornecer e as restrições sob as quais deve operar.  

O próximo subestágio pode iniciar antes mesmo de coletar a assinatura do cliente neste 
documento, visto que a prototipação fornecerá uma visão geral do layout de comércio 
eletrônico.  

 
4.1.4 Projeto de interface (layout) 
Após a elaboração de requisitos preliminares é possível elaborar uma proposta de desenho 
do comércio eletrônico. Para o desenvolvimento do protótipo, baseou-se nos modelos de 
prototipação e prototipação evolucionária, porque auxiliam na identificação de requisitos, 
definição de prioridades e possibilitam rapidamente ao cliente uma visão do software.  

Passa-se para o próximo estágio apenas quando o cliente estiver de acordo com o 
protótipo e com a proposta.  

 
4.1.5 Planejamento e gerenciamento do projeto 
Este subestágio acomoda as atividades que visam conhecer as reais limitações do software, 
além de gerenciar e auxiliar o processo de desenvolvimento. Esta atividade é exercida pelo 
gerente de projetos, onde ocorre, também, a distribuição das tarefas para desenvolvedores, 
cliente e representante comercial. 

Para o gerenciamento e controle de riscos, adaptaram-se algumas atividades do RUP, 
gerenciamento de projetos do PMBOK (2004) e algumas definições indicadas por 
Sommerville (2003). A gerência de riscos deve ser tratada durante todo o projeto e, para 
isso, os seguintes passos devem ser realizados: identificação quantitativa e qualitativa, 
priorização dos riscos, planejamento para gerência dos riscos, administração dos riscos, 
padronização e reação aos riscos. Estas tarefas são concentradas no centro do modelo 
ESTRELA, possibilitando fácil comunicação com todos os estágios.  

 
4.2 Aquisição 
O estágio de aquisição visa obter subsídios suficientes para o estágio de desenvolvimento. 
Por este motivo, detalha-se o máximo de requisitos, chamados de requisitos fundamentais, 
permitindo a identificação de requisitos funcionais e não funcionais e, também, 
gerenciando o projeto quanto a prazos, custos e riscos.  

Este estágio possui três subestágios: definição de requisitos fundamentais, 
planejamento e gerenciamento do projeto e formalização da proposta. 
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4.2.1 Definição de requisitos fundamentais 
Este subestágio tem por objetivo detalhar (refinar) os itens relatados na proposta e 
providenciar um desenvolvimento de acordo com as reais necessidades do cliente, atacando 
inicialmente os requisitos de maior risco para o projeto, podendo ser chamado também de 
requisito crítico. 

O próximo subestágio somente será iniciado após ter o máximo de itens detalhados, 
pois isso evita que mudanças ou novos requisitos interfiram negativamente no projeto. 

 
4.2.2 Formalização da proposta 
Após a aceitação da proposta e do protótipo, será elaborado um documento detalhando 
tanto os requisitos funcionais quanto os não funcionais, ou seja, as funcionalidades 
desejadas serão incluídas na formalização da proposta. Pode servir como um contrato, 
comprovando o comprometimento das partes envolvidas no projeto, e como documentação 
para o desenvolvimento do comércio eletrônico. Este documento conterá as prioridades 
definidas de acordo com as necessidades do cliente, que são classificadas da seguinte 
forma: muito alta, alta e média.  

Este subestágio sempre ficará em aberto, pois os requisitos são dinâmicos e podem 
mudar constantemente. Diante disso, torna-se necessário a inclusão destes novos requisitos 
à proposta, podendo ser chamado de aditivo contratual. O mesmo documento será utilizado 
como base para o estágio de desenvolvimento, auxiliando no projeto e implementação do 
comércio eletrônico. 

 
4.3 Definição de requisitos complementares 
O objetivo deste subestágio é acomodar os requisitos dinâmicos, ou seja, implementações 
solicitadas pelo cliente que não foram previstas no início do desenvolvimento ou mudaram 
no decorrer do projeto. Para que os requisitos sejam incorporados ao projeto, a proposta, o 
aditivo contratual e o layout, devem ser acompanhados pelo gerente de projetos e 
aprovados pelo cliente, para que se possa dar início ao desenvolvimento. 
 
4.4 Desenvolvimento 
Este estágio é realizado para atender aspectos de projeto e implementação dos requisitos 
definidos para o comércio eletrônico.  Neste estágio o gerente de projetos também pode 
fazer parte do desenvolvimento, orientado a equipe de desenvolvedores e controlando as 
tarefas.  

Através das informações contidas no documento de formalização da proposta, uma 
dupla de desenvolvedores é escolhida pelo gerente de projetos. Estes desenvolvedores 
conhecerão o que deve ser desenvolvido e, antes de iniciar o desenvolvimento, devem 
projetar e analisar os requisitos existentes para o desenvolvimento do comércio eletrônico. 

Este estágio conta com dois subestágios: concepção do projeto e implementação. 
 
4.4.1. Concepção do projeto 
No subestágio de concepção do projeto, uma análise do comércio eletrônico será realizada, 
utilizando a documentação gerada até este subestágio, possibilitado, também, identificar os 
pontos críticos do projeto. Os documentos elaborados são: padrão de desenvolvimento, 
modelo de dados e modelo funcional. 
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Dentre as diversas atividades realizadas na empresa desenvolvedora, pode-se relatar a 
elaboração e definição de padrões para o desenvolvimento, análise, projeto arquitetural, 
funcional, navegacional e de interface. 

A análise do comércio eletrônico poderá ser realizada com uma dupla de 
desenvolvedores, o que favorece a troca de idéias e experiências, contribuindo para o 
projeto a ser implementado. Após estas definições, o gerente de projetos designará um ou 
dois desenvolvedores para desenvolver cada funcionalidade, mantendo o desenvolvimento 
em pares nas partes mais críticas.  Em conjunto, os designados irão decidir as áreas críticas 
do projeto e o grau de dificuldade das funcionalidades a serem implementadas.  

 
4.4.2. Implementação 
O subestágio de implementação representa a engenharia do produto. Os desenvolvedores 
realizam o detalhamento do projeto navegacional e de interface. O gerente de projetos, o 
cliente e o representante comercial devem estar à disposição da equipe de desenvolvimento, 
para que possam esclarecer quaisquer dúvidas que surjam ao longo do desenvolvimento, 
pois o sucesso do projeto depende de todos os envolvidos. 

Este subestágio é de suma importância, pois permite que as funcionalidades sejam 
implementadas e evita que o protótipo acabe se tornando o produto final. Quando as 
funcionalidades forem concluídas, estarão aptas para serem avaliadas no estágio verificação 
dinâmica. 
 
4.5. Verificação dinâmica 
Os produtos gerados nos estágios anteriores são testados, de modo a garantir que os 
aspectos de qualidade estejam sendo contemplados e que os requisitos implementados 
estejam de acordo com as especificações do projeto e com as expectativas do cliente. Este 
estágio será desenvolvido pelo avaliador, que realizará a revisão conjunta das 
funcionalidades já desenvolvidas. O objetivo é verificar e validar os requisitos do cliente 
através de testes, observando também o comportamento de um internauta, com 
conhecimentos básicos em informática, diante do comércio eletrônico. 

Este estágio somente passará para o estágio de entrega iterativa após a correta 
execução das funcionalidades. Caso os requisitos não estejam em conformidade com as 
necessidades do cliente, retorna-se ao estágio de desenvolvimento até que atenda às 
especificações de forma correta. 

 
4.6. Entrega iterativa 
A entrega iterativa ocorre quando pelo menos uma funcionalidade (já testada) for 
disponibilizada ao cliente. O cliente será treinado por um desenvolvedor, podendo executar, 
navegar e testar as funcionalidades, utilizando dados reais para validar as mesmas. 
Adaptou-se da fase de Pós-sprint do método ágil Scrum, pois permite ao cliente analisar a 
parte executável do software.  

O projeto será considerado encerrado quando todos os requisitos documentados forem 
atendidos, onde ocorrerá o treinamento do projeto como um todo. 
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5. Considerações finais 
Este artigo apresentou um modelo para orientar o desenvolvimento de comércio eletrônico 
chamado ESTRELA. Os métodos investigados para elaborar este modelo foram os 
tradicionais e os ágeis. O modelo engloba também alguns conceitos sobre gerenciamento de 
projetos (áreas de conhecimento do PMI), engenharia de software para Web e engenharia de 
software tradicional. Verificou-se que a engenharia de software tradicional não se adapta 
totalmente para o desenvolvimento de comércio eletrônico, pois não realiza todas as etapas 
necessárias para criação deste tipo de aplicação. Por este motivo, foram utilizados também 
conceitos da engenharia de software para Web. 

O modelo idealizado foi aplicado na construção de um sistema de comércio eletrônico, 
realizando todas as etapas descritas, comprovando-se que o mesmo é factível na prática. As 
vantagens deste modelo foram comprovando-se ao longo do desenvolvimento da aplicação, 
como por exemplo, a forte ligação da equipe e do cliente com o desenvolvimento das 
iterações, a simplicidade, a flexibilidade entre outras presentes no modelo proposto. 

A aplicação do modelo ESTRELA permitiu avaliar seus estágios no desenvolvimento 
de comércio eletrônico. No decorrer do desenvolvimento, constatou-se também que a 
programação em pares atua de forma eficaz quando a funcionalidade apresenta um grau de 
dificuldade maior. 

Ao concluir este artigo, identificam-se alguns encaminhamentos futuros no sentido de 
aperfeiçoar o modelo ESTRELA. Desta forma, é possível apresentar algumas 
recomendações de trabalhos futuros: aplicar o modelo proposto em outras organizações de 
desenvolvimento de comércio eletrônico, avaliando o comportamento e considerando os 
resultados para contribuir com sua evolução; confeccionar um modelo de documentação, 
identificando a documentação essencial para este tipo de aplicação; aprofundar o estudo 
sobre a identificação dos riscos dos projetos de comércio eletrônico; aplicar técnicas de 
melhoria de processo de software e desenvolver uma ferramenta que auxilie a aplicação do 
modelo. 
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Abstract: The objective of this article is presenting an analysis of the personal values of 
a sample of Information Technology professionals, aiming to understand the values’ 
hierarchy and its correlations, using the motivational types proposed by Schwartz as a 
basis. The main results demonstrate that the individuals prioritize characteristics of 
conservation and self-transcendence, aiming aspects like self-determination and 
estimulation, valuing intelligence, capability, freedom and independence. 

Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar uma análise dos valores pessoais de uma 
amostra de profissionais que atuam na área de Tecnologia da Informação, buscando 
compreender a hierarquia dos valores e a relação entre eles, usando como base os tipos 
motivacionais proposto por Schwartz. Os principais resultados o trabalho demonstram 
que os indivíduos priorizam aspectos de conservação e autotranscendência, buscam 
auto-realização através da auto-determinação e estimulação, valorizando inteligência, 
capacidade, liberdade e independência. 

Introdução 
 O estudo de valores tem despertado interesse no desenvolvimento de pesquisas 
pois são considerados a parte central da cultura (Hofstede, 2001), influenciando de 
forma decisiva a dinâmica das relações entre os indivíduos e as sociedades.  
 Desde os experimentos de Hawthorne, realizados por Elton Mayo, as empresas 
começaram a perceber a importância das pessoas na dinâmica das organizações e como 
seu humor e sentimento em relação à empresa poderiam contribuir para que os produtos 
tivessem uma melhor qualidade. Acompanhando a evolução das organizações desde a 
Revolução Industrial, podemos perceber uma evolução do foco no processo e na linha 
de produção para um interesse maior nas pessoas que fazem parte desse processo, 
afetando o “modus operandi” das organizações, que passaram a entender que as pessoas 
não são máquinas que podem ser controladas e previstas totalmente. 
 O estudo de valores apresenta aspectos interessantes que contribuem na tentativa 
de compreender como determinados indivíduos pensam, pois os valores que as pessoas 
possuem contribuem de maneira relevante nos processos de tomada de decisão 
utilizados durante a vida. Analogamente ao computador, os valores agem como um 
“programa instalado” durante a primeira infância através da socialização. Dentre as 
pesquisas relacionadas a valores, algumas declaram que a pessoa vai naturalmente 
reagir com base nesse “programa”, enquanto outras querem entender como se faz a 
mudança dos valores e quais permitem a possibilidade de ser mudados. 
 Este trabalho busca diagnosticar a percepção dos indivíduos sobre valores numa 
amostra de profissionais da área de Tecnologia da Informação (TI), analisando seus 
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valores pessoais, utilizando para isso uma escala já desenvolvida (Schwartz, 1992) e 
validada no Brasil (Tamayo e Schwartz, 1993).  
 A necessidade de intensificarmos a quantidade e qualidade das pesquisas sobre o 
ambiente social brasileiro é aderente às idéias de De Souza e Fontana (2004), que 
utilizando a abordagem da Escola Sistêmica de Estratégia (Whittington, 2001), de que 
as estratégias devem ser adaptadas ao contexto social em que se encontram, 
recomendam o desenvolvimento de mais pesquisas sobre o contexto sociológico 
brasileiro, com o intuito de expandir o conhecimento sobre como esses conceitos são 
aplicados em nosso país. A essa recomendação se soma a percepção de uma grande 
carência de estudos realizados sobre nossa cultura, proporcionando a esta pesquisa a 
oportunidade de contribuir para a evolução deste entendimento. 

O Estudo dos Valores 
 O estudo de valores passou a ter maior dimensão a partir da década de 70, 
quando passou a ser mais enfatizada a importância da prioridade de valores dos 
indivíduos para se entender e prever decisões de comportamento e atitude. Rockeach 
(1973) diz que os valores são crenças transituacionais que se encontram 
hierarquicamente organizadas e servem de critério para o comportamento (apud Ros, 
2001). A maior contribuição do trabalho de Rokeach (1973) é a percepção de que os 
valores estão organizados em hierarquia de importância e assim ele divide os valores em 
dois tipos: (1) instrumentais, são os valores que representam os meios para alcançar os 
fins da existência humana, por exemplo: honestidade, obediência, capacidade, 
responsabilidade e (2) terminais, são aqueles que respondem pelas necessidades da 
existência humana, por exemplo: segurança familiar, liberdade, segurança nacional, 
reconhecimento social. (Rokeach, 1973, apud Ros, 2001). Ele também desenvolve um 
instrumento para medir os valores, o RVS (Rokeach Value Survey), que consta de 18 
valores terminais e 18 valores instrumentais, e a criação do método de auto-
confrontação dos valores, que consiste na solicitação de que o indivíduo organize os 
valores em ordem de importância para si.  
 Para Rohan (2000), valor é um princípio implícito e analógico construído através 
de julgamentos sobre a capacidade das coisas, pessoas, ações e atividades que habilitam 
a melhor forma de viver. Ela propõe um processo onde as prioridades de valores 
coordenam as decisões de atitude e comportamento dos indivíduos.  
Schwartz (2001) define valores como crenças que traduzem formas de comportamento 
desejadas ou desejáveis, que transcendem situações específicas e orientam a escolha 
e/ou avaliação de comportamentos e pessoas, além disso, valores são ordenados por 
importância relativa a outros valores, ou ainda sistema de prioridades de valores. 
 Na Psicologia Social, o próprio conceito de valores salienta a sua dimensão 
motivacional. Eles são definidos como princípios transituacionais, organizados 
hierarquicamente, relativos a estados de existência ou modelos de comportamentos 
desejáveis, que orientam a vida do indivíduo e expressam interesses individuais, 
coletivos ou mistos, bem como diversos tipos motivacionais. Esta definição implica que 
os valores são metas que o indivíduo fixa a si próprio, relativas a estados de existência 
(valores terminais) ou a modelos de comportamento desejáveis (valores instrumentais) 
(Rokeach, 1973, apud Tamayo e Schwartz, 1993). 
 Vários autores consideram fonte dos valores as exigências universais do ser 
humano (Kluckhon, 1951; Rokeach, 1973, Schwartz e Bilsky, 1987, apud Tamayo e 
Schwartz, 1993). Essas exigências pré-existem ao indivíduo e são constituídas por: (1) 
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necessidades biológicas do organismo, (2) necessidades sociais relativas à regulação das 
interações interpessoais e (3) necessidades sócio-institucionais referentes à 
sobrevivência e bem-estar dos grupos. 
 Schwartz e Bilsky (1987, apud Tamayo e Schwartz, 1993) consideram que as 
exigências universais do ser humano constituem a fonte dos valores que se expressam 
através de tipos motivacionais. Nesse trabalho usaremos essa abordagem para estudar os 
valores pessoais de profissionais de TI. 

Valores Pessoais 
 Schwartz (1992) desenvolveu uma tipologia sobre o conteúdo dos valores 
humanos baseando-se nas metas motivacionais que eles expressam. 
 A estrutura dos valores humanos está formada por 10 tipos motivacionais: 
(1) Hedonismo: Prazer e gratificação sensual para si mesmo, geralmente associado a 
valores socialmente reconhecidos. (2) Auto-realização: É o sucesso pessoal obtido 
através de uma demonstração de competência. (3) Poder social: Busca de status social, 
prestígio e controle sobre pessoas e recursos. (4) Auto-determinação: Independência de 
pensamento, ação e opção. (5) Conformidade: Controle de impulsos e ações que podem 
violar normas sociais ou prejudicar os outros. (6) Benevolência: Interesse e preocupação 
com o bem-estar de pessoas íntimas. (7) Segurança: Integridade pessoal, estabilidade da 
sociedade, do relacionamento e de si mesmo. (8) Tradição: Respeito e aceitação dos 
ideais e costumes da sociedade. (9) Estimulação: Procura de excitação, novidade e 
mudança, desafio. (10) Filantropia ou Universalismo: Tolerância, compreensão e 
promoção do bem-estar de todos e da natureza. 
 Esses 10 tipos motivacionais formam uma estrutura de relações de 
compatibilidade e contradição entre eles, refletindo num agrupamento em duas 
dimensões bipolares: (1) Autopromoção versus Autotranscendência e (2) Abertura à 
Mudança versus Conservação. 
 Além da ordenação nas duas dimensões, os tipos motivacionais também 
expressam interesses individuais (auto-determinação, estimulação, hedonismo, auto-
realização e poder), interesses coletivos (benevolência, tradição e conformidade) e 
mistos (filantropia e segurança) (Tamayo e Schwartz, 1993). 

 

 
Figura 1. Tipos Motivacionais dos Valores Pessoais 

 Fonte: adaptado de Schwartz 2001 
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Pesquisa sobre motivação dos profissionais de TI 
 Uma das pesquisas mais citadas na área de TI é a realizada por Couger e 
Zawacki (1980). A pesquisa é baseada nas seguintes premissas ligadas a definição de 
motivação: (1) O comportamento humano é causado (possui uma causa), (2) O 
comportamento humano é orientado por objetivos e (3) O comportamento humano é 
motivado. (Leavitt 1964, apud Couger e Zawacki, 1980). A partir disso, Couger e 
Zawacki (1980) publicaram uma análise dos fatores motivacionais dos profissionais de 
TI, cuja pesquisa incluiu 2500 questionários, de 50 organizações. Atualmente sua base 
de dados possui 18000 questionários respondidos por norte-americanos e 19500 pessoas 
de outros países (McNurlin e Sprague, 2002). 
 Dentre as conclusões que podem ser extraídas da pesquisa, os dados coletados 
nessa pesquisa demonstraram que os profissionais de desenvolvimento de sistemas 
possuem uma alta necessidade de aprimoramento, essa necessidade de aprimoramento 
sugere que, para manter esse profissional com alto grau de motivação, é necessário 
investir na sua evolução, ou seja, esses profissionais precisam ser sempre desafiados a 
trabalhar com a última tecnologia e o seu crescimento profissional deve ser incentivado. 
Outro resultado dessa pesquisa foi a constatação da baixa necessidade de interação 
pessoal dos analistas e programadores. A baixa necessidade de interação social não fica 
restrita, no entanto, a analistas e programadores. As pesquisas também constataram que 
esses profissionais anseiam por um melhor retorno (feedback) de seus superiores, que 
também possuem uma baixa necessidade de interação pessoal. (Couger e Zawacki, 
1980; McNurlin e Sprangue 2002) 

Procedimentos metodológicos 
 A pesquisa apresentada nesse trabalho busca analisar os valores pessoais dos 
indivíduos de uma amostra de profissionais de TI. Entender a maneira como esses 
indivíduos percebem o mundo e como seus valores podem ser determinantes na maneira 
como os mesmos se relacionam e tomam decisões. 

Técnica de coleta dos dados 
 Os questionários foram administrados através de um site na Internet, onde os 
respondentes acessavam o link informado e se deparavam com o questionário e as 
respectivas instruções onde eles deveriam escolher para cada questão a resposta que 
mais se adequasse, não podendo deixar nenhuma questão sem resposta.  
Foi aplicada a escala de importância dos valores pessoais. 

Escala dos valores pessoais 
 Foi utilizada a escala de Tamayo e Schwartz (1993). Ela consta de 56 valores, 
sendo 30 terminais e 26 instrumentais, da escala original dos 10 tipos motivacionais de 
Schwartz (1992) desenvolvida na pesquisa intercultural, sendo introduzidos mais quatro 
valores, que parecem ser peculiares à cultura brasileira (Tamayo e Schwartz, 1993). A 
importância dos valores “como princípios que orientam a minha vida” foi avaliada 
através de uma escala de 0 a 6. Quanto mais alto o número, mais importante é o valor 
para a pessoa.  

Técnica de análise e tratamento dos dados 
 Para análise dos dados, utilizou-se o programa estatístico SPSS (Statistical 
Package of Social Science).  
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 Para interpretação dos dados verificou-se principalmente a hierarquia dos 
valores e as correlações entre os valores pessoais, procurando identificar os aspectos 
que mais se destacassem para entender o perfil desenhado pelos profissionais de 
tecnologia pesquisados. 

A empresa pesquisada 
 A pesquisa foi realizada com funcionários da região da Grande São Paulo, de 
uma empresa multinacional americana do setor de TI, com filiais nas principais capitais 
brasileiras e mais de cinco mil funcionários no Brasil.   
As atividades da EMPRESA se estendem hoje por mais de 150 países. As fábricas e 
laboratórios funcionam em 15 diferentes países. 
 A EMPRESA se propõe a ser a melhor empresa de serviços de TI. Sua mais alta 
prioridade é usar toda a potencialidade da sua tecnologia para oferecer produtos cada 
vez melhores, mais rápidos, mais baratos e mais fáceis de usar.  
Todos os dados sobre a empresa descritos nesse trabalho foram obtidos através de 
informações disponíveis na Internet, e o nome da empresa foi preservado substituindo-o 
por “EMPRESA” . 

Os sujeitos da pesquisa 
 A escolha dos sujeitos da pesquisa foi proposital, em função das condições de 
acesso, disponibilidade dos participantes e interesse da organização. 
 O perfil dos 291 participantes dessa pesquisa é apresentado a partir dos seguintes 
aspectos: gênero, idade, tempo de trabalho na empresa, cargo e departamento: 

Tabela 1 - Perfil dos sujeitos 
  Idade Qtd. %   Sexo Qtd. %   
  até 25 anos 107 37%  Feminino 107 37%   
  De 26 a 35 anos 137 47%  Masculino 184 63%   

  
acima de 36 
anos 47 16%       

  Cargo Qtd. %  Depto Qtd. %   
  administrativo 55 19%  help desk 149 51%   
  gerência 40 14%  suporte 66 23%   
  supervisão 41 14%  outros 76 26%   
  técnico 155 53%       
   Tempo de casa Qtd. %     
   até 2 anos 68 23%     
   de 3 a 5 anos  72 25%     
   de 6 a 8 anos 69 24%     
    acima de 8 anos 82 28%       

Apresentação e Análise dos Resultados 
 A análise dos resultados será dividida em duas etapas: (1) análise da hierarquia 
dos valores pessoais e (2) análise das correlações.  
 Serão levados em conta os fatores que mais se destacarem tanto na hierarquia 
quanto na análise de correlações, pois considera-se que esses são os que poderão trazer 
informações mais relevantes sobre a dinâmica do grupo estudado.  

Hierarquia dos valores pessoais 
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 A hierarquia dos valores se faz importante pois é possível perceber as 
preferências pessoais do grupo através dela, e com isso identificar quais os anseios 
desse tipo de profissional, seus principais interesses e motivações.  
 Na hierarquia dos valores pessoais dos profissionais de TI dessa amostra, 
percebemos que os valores preferidos do grupo estão mais relacionados às dimensões de 
conservação e autotranscendência.  
 O nível mais alto na hierarquia é comporto pelos valores: Segurança familiar 
(proteção para minha família), Honesto (ser sincero, autêntico), Trabalho (modo digno 
de ganhar a vida), Harmonia interior (em paz comigo mesmo). Responsável (ser 
fidedigno, confiável), Capaz (ser competente, eficaz, eficiente), Leal (ser fiel aos 
amigos e grupos). 
 O nível mais baixo na hierarquia foi constituído pelos valores: Poder social 
(controle sobre os outros, domínio), Autoridade (direito de liderar ou de mandar), 
Respeito pela tradição (preservação de costumes vigentes há longo tempo) e Devoto 
(apegar-me fortemente à fé religiosa), esses valores encontram-se nas dimensões de 
autopromoção e conservação, e nessa última especificamente no tipo de tradição, pois 
outros tipos de valores da dimensão de conservação são muito valorizados pelos 
indivíduos. 

Correlação dos valores pessoais 
 O objetivo do estudo correlacional é a determinação da força do relacionamento 
entre duas observações emparelhadas. O termo “correlação” significa literalmente “co-
relacionamento”, pois indica até que ponto os valores de uma variável estão 
relacionados com os de outra (Stevenson 1981). 
 A Tabela 2 apresenta as correlações entre as dimensões, com base nelas, foram 
também analisadas as correlações entre os tipos motivacionais que mais se destacaram, 
a tabela com essas correlações não pôde ser disponibilizada nesse artigo por limitação 
de espaço. 

Tabela 2– Correlação entre as dimensões 

Correlação dos Valores Pessoais 
(Dimensões) 

Pessoais ↓ Pessoais → 
Abertura à 
mudança 

Auto 
Promoção 

Auto 
Transcendência Conservação 

Abertura à mudança 1 ,795(**) ,700(**) ,657(**) 
Auto Promoção ,795(**) 1 ,611(**) ,657(**) 
Auto Transcendência ,700(**) ,611(**) 1 ,837(**) 
Conservação ,657(**) ,657(**) ,837(**) 1 

** Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).    
* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).    

 
 Na correlação das dimensões percebemos naturalmente que todas são 
consideradas altas ou fortes pois estamos analisando aspectos dos valores pessoais entre 
si, quando essa análise é feita contra outros tipos de valores, por exemplo, valores do 
trabalho (Porto e Tamayo, 2003) ou valores organizacionais (Oliveira e Tamayo, 2004) 
os dados podem apresentar correlações mais fracas ou até negativas. 
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 Para os profissionais de tecnologia pesquisados percebemos que a correlação 
mais forte está entre as dimensões de autotranscendência (benevolência e filantropia) e 
conservação (conformidade, segurança e tradição), é interessante percebermos que essas 
duas dimensões também são as que aparecem como as mais valorizadas conforme a 
hierarquia dos valores pessoais dos indivíduos, ou seja além de elas serem muito 
valorizadas por eles os valores que compõem essas dimensões são considerados pelos 
indivíduos como possuindo uma forte relação entre si.  
 Os valores que se destacam nessas dimensões e que possuem as mais fortes 
correlações nos tipos motivacionais são os de conformidade e benevolência que tem 
como exemplos: ser honesto, ser responsável, ser leal, amizade verdadeira, trabalho, 
respeito pelos mais velhos, polidez, ser prestativo, ter harmonia interior, sabedoria, 
assim podemos perceber que esses indivíduos demonstram características que poderiam 
classificá-los como confiáveis e que essas características também são favoráveis ao 
desenvolvimento de trabalho em equipe. 
 A segunda correlação mais destacada foi a correlação entre as dimensões de 
abertura à mudança (auto-determinação e estimulação) e autopromoção (hedonismo, 
auto-realização e poder social). Nessa correlação destacam-se os tipos motivacionais de 
auto-realização, estimulação e auto-determinação que são compostos pelos seguintes 
valores: ser capaz, ser inteligente, bem sucedido, audacioso, liberdade, independente, 
privacidade, criatividade, curioso. Esses indivíduos tendem a buscar sua auto-realização 
através da auto-determinação e estimulação, valorizam a inteligência e a capacidade, 
gostam de ter liberdade e independência. 

Conclusão 
 Através da análise dos valores pessoais podemos estabelecer relações que 
contribuem para o entendimento de um grupo de pessoas e como eles se relacionam, o 
que valorizam, podemos ter indicações de como esses indivíduos se comportam e o que 
poderia ser mais adequado para motivá-los.  
 Algumas constatações desta pesquisa podem ser comparadas à pesquisa de 
Couger e Zawacki (1980) sobre os fatores motivacionais dos profissionais de TI, onde 
os autores concluíram que os profissionais de desenvolvimento de sistemas possuem 
uma alta necessidade de aprimoramento, no caso desta pesquisa realizada com 
indivíduos predominantemente da área de suporte técnico, percebeu-se a valorização da 
capacidade, inteligência e importância do trabalho demonstrados através dos valores 
pessoais dos indivíduos indicando assim um alinhamento dos resultados das duas 
pesquisas. Além disso, os indivíduos desta pesquisa buscam sua auto-realização através 
da auto-determinação e estimulação. 
 Em oposição, encontramos na pesquisa de Couger e Zawacki (1980) a 
constatação de uma baixa necessidade de interação pessoal e nesta amostra percebemos 
que valores como a amizade verdadeira, o respeito pelos outros e lealdadesão muito 
valorizados pelos indivíduos, cabendo neste caso uma investigação mais profunda para 
entender se o ambiente ou o tipo de valor poderiam influenciar esse resultado. Uma 
sugestão seria estender a pesquisa com valores do trabalho e valores organizacionais. 
 Devemos ressaltar que este trabalho apresenta limitações, dentre as quais se 
destacam: o tamanho da amostra e o corte em um departamento, o que limita a 
possibilidade generalização de seus resultados. O que se espera é que a discussão sobre 
valores possa contribuir para o estabelecimento de instrumentos adequados, capazes de 
oferecerem uma visão dos valores dos indivíduos que atuam na área de Tecnologia de 
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Informação proporcionando aos gestores e acadêmicos ferramentas para entender e 
analisar com profundidade como o grupo se constitui e como percebe o mundo a sua 
volta, quais são suas expectativas e o que valoriza como indivíduo.  
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Resumo. Neste artigo propõe-se a utilização de um arcabouço denominado
COMPOR-CPN para a modelagem e verificação formal de sistemas de
informação baseados em componentes. O arcabouço é uma modelagem em Re-
des de Petri Coloridas da especificação de componentes COMPOR. Descreve-
se a aplicação do arcabouço na modelagem e verificação de um sistema de
informação baseado em componentes para a gerência de comunidades virtuais.

Abstract. This paper describes the application of a framework named
COMPOR-CPN to the formal modelling and verification of component based in-
formation systems. The framework is a Colored Petri Net modelling of the COM-
POR component model specification. We describe the usage of the COMPOR-
CPN to model and verify an information system for managing virtual communi-
ties.

1. Introdução

A construção de Sistemas de Informação com base em componentes reutilizáveis vem se
tornando cada vez mais comum na medida em que requisitos como flexibilidade, facili-
dade de manutenção e evolução tornam-se indispensáveis à redução de custos e confiança
no funcionamento e na autonomia de tais sistemas.

Contudo, sistemas baseados em componentes, principalmente aqueles construı́dos
com base em componentes de terceiros, possuem sérias restrições quanto à confiança no
seu funcionamento, o que pode afetar de forma significante um requisito primordial para
os sistemas de informação atuais: robustez.

Para abordar este problema, técnicas de modelagem e verificação formal vêm
sendo largamente utilizadas no contexto de Engenharia de Software e Métodos Formais.
Ao contrário da utilização de testes, a verificação formal garante que a especificação do
sistema baseado em componentes é correta para todos os cenários possı́veis, assegurando
a confiança no funcionamento do sistema.

Neste artigo propõe-se a utilização de um arcabouço denominado COMPOR-
CPN para a modelagem e verificação formal de sistemas de informação basea-
dos em componentes. O arcabouço é uma modelagem em Redes de Petri Col-
oridas [Jensen 1997] (CPN - Coloured Petri Nets) da especificação de componentes
COMPOR [Almeida et al. 2004b]. CPN têm sido aplicadas em vários domı́nios,
tendo suporte de um conjunto de ferramentas computacionais denominado Design/CPN

∗Bolsista CNPq no Programa de Doutorado do Departamento de Engenharia Elétrica - COPELE/DEE



(http://www.daimi.au.dk/designCPN/) para edição dos modelos e diversos
tipos de análise como, por exemplo, simulação e verificação de modelos.

Descreve-se a utilização do arcabouço na modelagem e verificação de um sistema
de informação baseado em componentes para gerência de comunidades virtuais. As dire-
trizes para modelagem e verificação, assim como os modelos de CPN necessários para a
instanciação do arcabouço neste contexto são apresentados.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2. é apresen-
tada uma introdução informal à CPN; na Seção 3. apresenta-se o arcabouço COMPOR-
CPN; na Seção 4. descreve-se a aplicação do arcabouço COMPOR-CPN ao sistema de
informação para gerência de comunidades virtuais; alguns trabalhos relacionados são dis-
cutidos na Seção 5.; e na Seção 6., são apresentadas as considerações finais.

2. Redes de Petri Coloridas

Redes de Petri Coloridas são uma ferramenta matemática com uma representação gráfica
de modelagem aplicável a vários tipos de sistemas como, por exemplo, sistemas con-
correntes, assı́ncronos e distribuı́dos [Jensen 1997]. Usando CPN, um sistema deve ser
modelado através da descrição de seus estados e dos eventos que levam à mudança
destes estados. Tais estados são associados a lugares e marcações, e os eventos a
transições [Jensen 1997]. Cada lugar pode ter em um dado momento um conjunto de
fichas correspondente ao seu conjunto de cor (tipo de dado associado ao lugar), denom-
inado marcação do lugar. A marcação da rede é representada pela marcação de todos os
lugares da rede em um dado instante de tempo.

A notação gráfica de CPN é muito útil para a visualização do sistema de um
modo mais amigável, facilitando eventuais correções de especificação antes da fase de
implementação. Os seguintes elementos fazem parte da notação gráfica de CPN: os lu-
gares são representados por elipses/cı́rculos; transições são representadas por retângulos;
fichas representam as marcações; setas representam arcos, os quais ligam um lugar a uma
transição (ou vice-versa) e possuem uma inscrição referente ao peso relacionado a uma
quantidade de fichas; e conjunto de cores, que determinam o tipo da ficha associado a um
determinado lugar (inteiro, string etc).

Uma vez que as transições determinam a mudança de estados, é o disparo destas
que guia o comportamento do modelo CPN. Para isso, existem algumas regras que de-
vem ser obedecidas para que o disparo de uma transição ocorra: (i) uma transição t está
habilitada a disparar se cada um dos lugares de entrada Pi possuir pelo menos w(Pi, t)
fichas, onde w(Pi, t) representa o peso do arco indo de Pi a t; (ii) uma transição habilitada
poderá disparar assim que os eventos relacionados a ela ocorrerem; (iii) o disparo de uma
transição t remove w(Pi, t) fichas de cada lugar de entrada Pi e adiciona w(t, P0) fichas
a cada lugar de saı́da P0 de t. Além disso, transições podem ter condições de disparo
explicitamente definidas como guardas. Sendo assim, além das condições normais de
disparo, uma transição só estará habilitada caso sua condição de guarda seja verdadeira.

Além dos conceitos básicos, o conceito de lugar de fusão é importante para o
entendimento do restante do artigo. Lugares de fusão são lugares diferentes que compar-
tilham a mesma marcação. Dois ou mais lugares de fusão formam um conjunto de fusão.
Por exemplo, caso uma transição de entrada ou saı́da coloque ou retire n fichas de um
lugar Pi, serão colocadas ou retiradas n fichas de todos os outros lugares pertencentes ao
conjunto de fusão.



3. O arcabouço COMPOR-CPN

O arcabouço COMPOR-CPN é uma modelagem em CPN da especificação do modelo
de componentes COMPOR (CMS) [Almeida et al. 2004b], a qual provê mecanismos
para a redução do impacto da inserção, remoção ou alteração dos componentes de uma
aplicação, inclusive em tempo de execução.

De acordo com a CMS, um sistema baseado em componentes é composto
por duas entidades principais: contêineres e componentes funcionais. Os compo-
nentes funcionais implementam as funcionalidades do sistema, disponibilizando-as como
serviços. Os componentes funcionais não são compostos por outros componentes, ou
seja, não possuem “componentes-filhos”. Os contêineres, por sua vez, não implemen-
tam funcionalidades, apenas gerenciam o acesso aos serviços dos seus “componentes-
filhos” [Almeida et al. 2004b].

O arcabouço COMPOR-CPN é a modelagem da especificação CMS, permitindo
que qualquer sistema baseado em componentes, de acordo com esta especificação,
possa ser modelado e verificado formalmente de uma maneira simples e sistemática.
COMPOR-CPN é uma extensão do modelo CPN para verificação da CMS, apresen-
tado em [de Almeida et al. pear]. Em tal modelo, tem-se como propósito apenas uma
verificação da arquitetura definida na CMS, com foco na interação entre os componentes
considerando a hierarquia de contêineres.

Para a definição do COMPOR-CPN, não apenas a interação entre os compo-
nentes é importante, mas também o comportamento interno de cada componente e seu
impacto sobre o restante da arquitetura. Na Figura 1, ilustra-se o módulo principal do
COMPOR-CPN - a modelagem genérica do componente. Além deste módulo, existem
os módulos referentes ao contêiner e ao ambiente, os quais podem ser encontrados em
[de Almeida et al. pear].

Para extensão do modelo proposto em [de Almeida et al. pear], foram acrescen-
tados dois lugares de fusão (INPUT e OUTPUT). Além disso, a transição ProcLocal,
que antes apenas consumia uma ficha simulando a execução interna do componente, foi
renomeada para ToBeProcessed. ToBeProcessed envia a requisição para ser processada
pelas redes que modelam os componentes do sistema. As redes dos componentes, por
sua vez, devem possuir dois lugares referentes à entrada (requisição) e saı́da (retorno). O
lugar de entrada deve pertencer ao conjunto de fusão de INPUT (C In) e o lugar de saı́da
deve pertencer ao conjunto de fusão de OUTPUT (C Out).

Por ser um lugar de fusão, ao ser inserida uma ficha em INPUT da página Com-
ponent, a mesma ficha será inserida em todos os lugares de entrada de todos os com-
ponentes modelados. Sendo assim, deve haver um filtro para que cada componente
modele apenas o comportamento dos serviços que implementa. Para isso, é necessário
definir uma transição de entrada no componente com uma condição de guarda, para
cada serviço modelado, no formato: [(actual=id do componente) andalso
(serv=serviço do componente)], sendo id do componente o identificador do
componente modelado e serviço do componente o nome do serviço modelado. Como
cada componente possui um identificador único e nenhum componente implementa dois
ou mais serviços com o mesmo nome [Almeida et al. 2004b], apenas uma transição
poderá disparar. O disparo de uma transição levará a ficha para o modelo do compo-
nente que expresse o comportamento do serviço requisitado. As variáveis actual e serv
são atributos da ficha de requisição.
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Figure 1. Modelo do arcabouço COMPOR-CPN

4. Modelagem e Verificação do Arcabouço ArCo
A seguir, descreve-se a aplicação do arcabouço COMPOR-CPN à modelagem e
verificação de um sistema de informação construı́do de sobre o ambiente para gerência
de comunidades virtuais denominado ArCo [Almeida et al. 2004a]. ArCo dispõe de fer-
ramentas para a interação e colaboração de atores, componentes de infra-estrutura e
interface gráfica, além de suportar integração com outros sistemas. ArCo é baseado
no padrão arquitetural de camadas funcionais, sendo definidos componentes para as
camadas de infra-estrutura, camada de núcleo, ferramentas e interface gráfica unifi-
cada [Almeida et al. 2004a].

O foco deste artigo é a modelagem e a verificação da camada de ferramentas. Na
camada de ferramentas estão definidas as ferramentas de colaboração e gerenciamento
construı́das a partir de componentes e ligadas às comunidades. As ferramentas são en-
capsuladas em componentes. Em sua versão atual, são definidos componentes de chat,
fórum, e-mail, whiteboard e video conferência [Almeida et al. 2004a].

Definição da arquitetura

O primeiro passo para a modelagem e verificação do sistema de informação é
a definição de sua arquitetura nos termos da CMS. Como descrito anteriormente, exis-
tem duas entidades básicas na CMS: contêineres e componentes. Sendo assim, basta



definir qual a hierarquia de componentes e contêineres do sistema de informação, de
acordo com a divisão em módulos da arquitetura. Por exemplo, um sistema seguindo a
arquitetura clássica de três camadas poderia ser definido como um contêiner raiz (Sis-
tema), composto por outros três contêineres (Apresentação, Negócio e Armazenamento),
os quais seriam compostos pelos componentes que implementam as funcionalidades da
aplicação [Almeida et al. 2004b].

A arquitetura definida deverá então ser refletida na estrutura do arcabouço
COMPOR-CPN para que possa ser verificada. Uma vez que o arcabouço é independente
de uma arquitetura especı́fica de sistema de informação, a definição da arquitetura para o
estudo de caso deve ser feita de forma não intrusiva na rede - como uma variável global.

Portanto, para determinar a arquitetura de um sistema especı́fico no
arcabouço COMPOR-CPN, basta definir o valor de uma variável denom-
inada System. O formato desta variável é uma lista de componentes e
contêineres, que determinam a hierarquia da arquitetura, seguindo o formato:
(nome,[servicos],pai,[filhos],[eventos]). O contêiner cujo valor
de pai for igual ao seu nome será considerado o raiz.

No contexto do ArCo, o seguinte valor foi definido para System, referente ao
módulo de ferramentas [Almeida et al. 2004a]. A partir do valor desta variável, a
simulação do modelo do COMPOR-CPN, assim como sua verificação, torna-se especı́fica
para o ArCo. A linguagem de definição da variável é CPN/ML [Jensen 1997].

val System = [(Forum, [PostMsg], Tools, [], [NewMsg]),
(Email,[SendMail], Tools, [], [MailSent]),
(Whiteboard, [Paint,Clean], Tools, [], [OnGoOut]),
(VideoConf, [VideoStream], Tools,[], []),
(Chat, [DisconnectChat, ConnectChat], Tools, [],[OnEnter,OnGoOut]),
(Tools, [DisconnectChat, ConnectChat], Tools,[Chat, Interface], [OnEnter,OnGoOut])
]

Modelagem dos componentes

A modelagem de cada componente do sistema é realizada de forma separada.
Cada componente deverá possuir seus lugares de entrada e saı́da, além de sua transição
com condição de guarda referente a cada um de seus serviços. Isto permite que os com-
ponentes sejam independentes uns dos outros e da estrutura do sistema.

Um dos componentes de comunicação do ArCo será utilizado como exemplo da
modelagem de componentes - o componente chat. Serão detalhados dois serviços deste
componente: entrar e sair. Neste último, haverá a possibilidade de sair de apenas uma
sala ou de todas de uma só vez. Cada usuário só poderá enviar mensagens às salas de
chat na qual ele esteja presente. Além disso, as mensagens que chegarem numa sala num
determinado momento, só serão visı́veis aos usuários que estiverem presentes naquele
momento.

O modelo CPN do chat, ilustrado na Figura 2, modela todas as especificações
mencionadas. O modelo tem dois lugares de fusão, para entrada e saı́da da ficha de
requisição. Além disso, o lugar de fusão de entrada possui arcos de saı́da que levam a duas
transições. Estas transições possuem guardas que verificam qual o serviço requisitado. De
acordo com o serviço, a ficha pode seguir caminhos diferentes pelo modelo.

Ao receber uma requisição ConnectChat, uma ficha do tipo user é adicionada ao
lugar Connected. Neste lugar estarão todos os usuários conectados. Após estar conectado,
o usuário poderá ou não entrar numa sala de chat. A transição Enter Chat garante, através
de sua guarda, que um usuário só entrará em salas nas quais ele ainda não esteja. No lugar
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Figure 2. Modelagem do componente de chat.

User & Chat se encontra uma tabela de usuários por salas. A partir de então, o usuário
poderá enviar mensagens ou poderá sair de alguma sala na qual se encontre.

Caso receba uma requisição DisconnectChat, a rede irá retirar o usuário de to-
das as salas nas quais ele se encontre. Para isso, a transição DISCONNECT transfere
todas as fichas do lugar CHAT para o lugar CHAT AP e adiciona uma ficha, represen-
tando o usuário que deseja sair, no lugar DISCONNECTING. Para cada ficha presente em
CHAT AP, a transição VERIFY, enviará uma ficha idêntica para CHAT AP2 e, através do
arco de saı́da que leva ao lugar CHAT, verifica se o usuário está na sala para então removê-
lo. Caso não esteja na sala, a expressão deste arco apenas coloca a ficha no lugar CHAT.
O peso do arco de saı́da do lugar CHAT AP2 garante que a transição DISCONNECTED
só estará habilitada quando todas as salas tiverem sido verificadas.

Foram definidos cenários de simulação usando os cinco componentes declarados
na variável System: requisições para postar mensagem em fórum; para enviar e-mail;
transferência de vı́deo; operações de escrita e leitura no whiteboard; e requisições para
entrar e sair de salas de chat. Em todos os cenários, as propriedades especificadas foram
garantidas. Entretanto, as simulações não cobrem todos os possı́veis comportamentos do
modelo, podendo haver algum cenário em que o comportamento do modelo não esteja de
acordo com a especificação do sistema. Para evitar tal situação, faz-se necessário o uso
da técnica de verificação de modelos.

Verificação do modelo

A verificação de modelos é uma técnica que confronta especificações de pro-
priedades do sistema modelado com o espaço de estados do modelo (grafo dirigido onde
cada nó representa um possı́vel estado do modelo). Estas especificações são expressas



em lógica temporal. Caso uma propriedade falhe em um determinado estado, um cam-
inho, do estado inicial ao estado de falha, é apresentado como contra-exemplo para tal
propriedade. Desta forma, verifica-se se existe um cenário em que o sistema não funcione
corretamente, considerando todos os cenários possı́veis.

Neste trabalho, o espaço de estados (também conhecido como grafo de ocorrência)
é gerado pelo conjunto de ferramentas Design/CPN, e as propriedades são escritas usando
a biblioteca ASK/CTL [Christensen and Mortensen 1996]. A partir do modelo do estudo
de caso, foram gerados 228026 estados como grafo completo. As seguintes propriedades
foram verificadas: (i) sempre que alguém requisitar e obtiver conexão (proposição pa)
num chat, receberá uma resposta que foi conectado (proposição pb). A fórmula em lógica
temporal que descreve esta propriedade é: AG(pa → AF(pb)); (ii) toda mensagem envi-
ada a uma sala num determinado instante, só será recebida pelos usuários que estiverem
naquela sala e naquele instante. Proposições: mensagem enviada a sala X (pa), usuários
que estão na sala X recebem mensagem (pb), usuários que não estão na sala X não
recebem mensagem (pc). Fórmula: AG(pa → (AF(pb) ∧ AG(¬pc)); (iii) e caso uma
requisição para desconectar (proposição pa) seja feita, o usuário será retirado de todas
as salas (proposição pb) e será desconectado (proposição pc). Fórmula que descreve
esta propriedade: AG(pa → AF(pb) ∧ AF(pc)). Além disso, as propriedades referentes
à interação entre os componentes permanecem válidas, não sendo encontrados cenários
com deadlocks ou livelocks.

5. Trabalhos relacionados
Em [Bernd Finkbeiner and Ingolf Krüger 2001], é apresentada uma investigação sobre o
uso de Message Sequence Charts (MSCs) como uma técnica de especificação para a
composição de sistemas a partir de componentes. Neste trabalho, é definida uma re-
gra de prova de decomposição em MSCs e é sugerido um operador de composição para
especificações MSC de tais componentes e descreve diferenças para os operadores usados
pela composição de cenários. Em [Silva and Perkusich 2005], é introduzido um processo
para a modelagem e verificação formal de sistemas de software baseados em compo-
nentes. Tal processo é baseado em arquitetura de software, componentes, e reúso de
modelos de Redes de Petri Coloridas. O trabalho apresentado neste artigo é complemen-
tar ao processo proposto em [Silva and Perkusich 2005], o qual é mais voltado para ao
processo de modelagem. Em um contexto mais pragmático, em [Heineman et al. 2005]
foi realizado um estudo de caso para validar a eficiência de um projeto baseado em com-
ponentes de um servidor web multi-threaded. Em [Aniorte 2003] é proposto um modelo
de componentes para desenvolvimento de software adaptável. A interface do modelo
de componentes é descrita na forma de pontos de interação. Esses pontos de interação
são usados para gerenciar diferentes tipos de interações, visando construir um grafo de
interações permitindo a integração de componentes reutilizados.

6. Conclusões
Neste artigo apresentou-se a utilização de um arcabouço denominado COMPOR-CPN
para a modelagem e verificação formal de sistemas de informação baseados em compo-
nentes. O arcabouço representa a modelagem em redes de Petri coloridas da especificação
de componentes COMPOR e é independente da arquitetura do sistema a ser modelado e
verificado. A ferramenta Design/CPN é utilizada para modelagem dos componentes e
geração do espaço de estados. A verificação do modelo é realizada através da biblioteca
ASK/CTL, integrada ao Design/CPN.

Como estudo de caso, um sistema de informação construı́do sobre um soft-
ware para a gerência de comunidades virtuais foi modelado e verificado utilizando o



COMPOR-CPN. Durante esta verificação, um dos problemas encontrados foi a explosão
do espaço de estados [Valmari 1998]. Isso ocorreu devido à presença de muitos compo-
nentes integrados na modelagem, o que causou o aumento no número de estados gerado.
Sendo assim, para modelar sistemas com muitos componentes, faz-se necessário veri-
ficar conjuntos de componentes separadamente ou, caso seja imprescindı́vel verificar a
interação entre todos de uma só vez, empregar uma maior abstração aos modelos internos
dos componentes.

Como trabalho futuro, pretende-se utilizar o arcabouço para verificar sistemas de
informação de larga escala, cujos modelos de componentes são complexos e concor-
rentes. A viabilidade da utilização deste arcabouço para tais domı́nios seria de grande
importância para unir sistematização e simplicidade à inerente necessidade de confiança
no funcionamento de tais sistemas.

References
Almeida, H. O., de Barros Costa, E., Barbosa, N. M., Bublitz, F. M., and de Andrade Bar-

bosa, A. (2004a). Um Arcabouço de Software Livre baseado em Componentes para
a Construção de Ambientes de Comunidades Virtuais de Aprendizagem na Web. In
Anais do XV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE’05, pages 188–
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