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Resumo 
A modelagem é uma das atividades metodológicas presentes em processos de 

desenvolvimento de software e cumpre um papel relevante na fase de análise e projeto da 

solução. A linguagem de modelagem usual é a UML, porém ela é criticada por ser extensa e 

complexa. Outra possibilidade é fazer uso de diagramas livres, não existindo, entretanto, uma 

padronização nos elementos. Uma alternativa seria o uso da OPM, que representa a estrutura 

e comportamento de um sistema em um mesmo diagrama, utilizando uma notação única, 

além de possuir mecanismos intrínsecos para gerenciamento da complexidade. O objetivo 

deste trabalho é propor uma alternativa para modelagem de software em processos de 

desenvolvimento iterativo, incremental e ágil, visando aumentar a efetividade nesta atividade 

e colaborar na minimização das dificuldades encontradas nas atividades de análise e projeto 

de software, utilizando a OPM. A abordagem busca completude de modelagem, além de 

facilidade de compreensão e de aplicação e foi denominada PIASO – Projeto Iterativo, 

Incremental e Ágil de Software Utilizando a OPM. Uma avaliação da abordagem foi realizada 

por um grupo de 9 profissionais e os resultados mostraram que a percepção sobre a 

abordagem é que ela é fácil de entender e utilizar. Os dados obtidos com a avaliação 

mostraram que 67% dos participantes concordam que a abordagem seja de fácil entendimento 

e uso e 33% concordam parcialmente, além disso, os dados mostraram que a percepção 

quanto à utilidade da abordagem é positiva, 56% concordam que a abordagem seja útil e 36% 

concordam parcialmente. Finalmente, para ilustrar a utilização da abordagem, um estudo de 

caso foi executado, o qual indicou que para a visualização geral e modelagem da arquitetura 

do software o PIASO mostrou-se de fácil execução e interpretação, despendendo pouco 

tempo para sua realização, porém, para especificar algorítmos lógicos os diagramas da OPM 

não são tão eficazes. Outrossim, a característica iterativa da abordagem adaptou-se aos 

processos de desenvolvimento iterativos, incrementais e ágeis. 

 

Palavras-chave: Modelagem de Software, Desenvolvimento Iterativo, Incremental e Ágil de 

Software, Metodologia Objeto-Processo. 
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Abstract 
Modeling is one of the methodological activities in any software development 

process, mainly in the analysis and design phase. Usually the UML is used as modeling 

language, but it is criticized for being sprawling and complex. Informal visual conventions 

are also used, nevertheless, there is no single notation for the elements. OPM could be an 

alternative language because of its ability to express structure and behavior in a single 

diagram and complexity handling mechanisms. This paper presents a modeling approach 

using OPM in iterative, incremental and agile software development processes. The approach 

will intend to be not only complete, but easy to understand and apply. This approach was 

named PIASO, from the portuguese acronym for Iterative, Incremental and Agile Software 

Design using OPM. An evaluation of the approach was carried out by a group of professionals 

and the results show that the perception about the approach is that it is easy to understand and 

use. 67% out of the participants agreed that the approach is easy to understand and use and 

33% agreed partially. In addition, the results show that the perception of the usefulness of the 

approach is positive, 56% out of the participants agreed that the approach is useful and 36% 

agreed partially. Finally, to illustrate the approach’s usage, a study case was performed, 

which indicated that for a software glance and architecture the PIASO was easy to execute 

and not time consuming, but to specify logical algorithms OPM diagrams are not so effective. 

Finally, PIASO’s iterative characteristic is naturally adapted to iterative, incremental, and 

agile software development processes. 

 

Keywords: Software Modeling, Agile, Incremental and, Iterative Software Development, 

Object-Process Methodology.  
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1 Introdução 
Nesta seção apresenta-se a contextualização do trabalho de pesquisa, descreve-se 

sua motivação e relacionam-se os objetivos almejados para este trabalho. Na sequência, o 

método de pesquisa utilizado é descrito. Então, as contribuições deste trabalho são abordados 

e por fim, a organização deste documento é apresentada. 

1.1 Contexto e Problema Abordado 

O desenvolvimento de software é uma atividade intelectual que objetiva a 

construção de um produto de software. A disciplina que estuda métodos, ferramentas e 

processos para tanto é a Engenharia de Software. Uma das atividades metodológicas 

presentes em qualquer processo de desenvolvimento de software é a modelagem que cumpre 

um papel relevante na fase de projeto da solução (Booch, 2010).  

A modelagem é um instrumento que auxilia o processo de concepção de um 

produto, permitindo materializar as ideias abstratas e conceituais durante a atividade 

intelectual e criativa de invenção de uma solução para um sistema. Desta maneira, a 

modelagem tem um papel importante para auxiliar o raciocínio de desenvolvimento do 

projeto. Seus artefatos auxiliam na manutenção dos sistemas e na comunicação entre os 

envolvidos, principalmente em projetos de grande tamanho e complexidade ou em equipes 

distribuídas (Hadar et al., 2013), (Cherubini et al., 2007). Apesar disso, existe a percepção 

que desenvolvedores de software não gostam de fazer modelagem, pois o software evolui e 

sofre modificações ao longo do projeto, que implicam em mudanças nos modelos ou sua 

obsolescência (Selic, 2009)(Cherubini et al., 2007).  

A modelagem pode ser utilizada em qualquer processo de desenvolvimento de 

software empregado pela equipe. Os estudos e propostas relacionadas à modelagem de 

software têm focado essencialmente nos processos iterativos, uma vez que eles são a base de 

todos os processos modernos desde os anos 80. Isto dito, o desenvolvimento de software 

iterativo e incremental caracteriza-se por realizar entregas frequentes de versões do sistema. 

Além disso, enfatiza-se a utilização do aprendizado obtido ao longo de cada iteração nos 

ciclos subsequentes. Outra característica marcante é a evolução do sistema de acordo com as 

alterações identificadas ao final de cada iteração, assim como a inclusão de novas 

funcionalidades já previstas no início do projeto (Larman & Basili, 2003). 

Entre os principais processos de desenvolvimento iterativo e incremental estão o 
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Processo Unificado Rational – RUP e os Métodos Ágeis.  O RUP faz uso extensivo da 

UML (Unified Modeling Language) como linguagem de modelagem padrão, visto que é um 

processo com foco em orientação a objetos (Kruchten, 2004). Por sua vez, os Métodos Ágeis 

possuem como uma de suas características a entrega de incrementos funcionais de software 

a cada iteração. Entre as linguagens de modelagem utilizadas nestes métodos, destacam-se a 

UML, diagramas informais, cartões CRC (Class-Responsability-Collaboration) e linguagem 

textual (Stojanovic et al., 2003), (Baltes & Diehl, 2014) . 

A UML é uma notação padrão para a modelagem de sistemas de software 

orientados a objetos. Ela é composta por 14 diagramas estruturais e comportamentais, que 

podem ser utilizados de acordo com a necessidade no projeto. (OMG, 2015). 

Alternativamente, abordagens com foco no comportamento do sistema, incluem diagramas 

de fluxo de dados (DFD), máquinas de estados e Redes de Petri. A linguagem de modelagem 

mais popular, UML, por um lado, até colabora com uma grande riqueza de diagramas 

auxiliando o projetista a descrever o sistemas segundo várias visões. Porém, por outro lado, 

pode complicar a modelagem estendendo-a excessivamente, em diagramas de diversos tipos 

e criando uma percepção fragmentada da solução. Como consequência destas dificuldades e, 

também, de outros fatores, como a cultura das equipes de desenvolvimento, a modelagem 

nem sempre é usada sistematicamente nos projetos de software por não motivar 

suficientemente os profissionais (Petre, 2013). 

No contexto descrito, o problema de interesse deste trabalho de pesquisa é o 

conjunto de dificuldades e a falta de motivação de muitos desenvolvedores para a aplicação 

sistemática da modelagem durante o projeto de software. As dificuldades de modelagem 

estão relacionadas com a complexidade natural de expressão das soluções idealizadas 

intelectualmente pelos projetistas na forma de diagramas ou outros instrumentos de desenho 

ou especificação.  

Uma proposta que unifica o comportamento e a estrutura de um sistema em um 

único modelo é a OPM (Object-Process Methodology). A OPM é uma abordagem para 

desenvolvimento, comunicação e suporte para sistemas evolutivos em diversos domínios, 

tamanhos e complexidade. Ela possui mecanismos para gerenciar os níveis de detalhamento 

que contribuem para criar e gradualmente construir sistemas que evoluem a partir de uma 

arquitetura básica e mais abstrata até modelos completos e com mais detalhes dos objetos e 

processos. Existe somente um tipo de diagrama com a mesma notação ao longo de todos os 

níveis de detalhamento, que representa os aspectos estruturais e comportamentais do sistema 

em um mesmo espaço, com o objetivo de facilitar a sua criação e compreensão (Dori, 2002), 
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(Mordecai & Dori, 2015). Desta maneira, vislumbra-se a utilização da OPM em uma 

abordagem integrada ao processo de desenvolvimento de software de forma a incentivar a 

utilização da modelagem de forma sistemática neste contexto. 

 

1.2 Objetivos do Trabalho 

O objetivo geral deste trabalho é propor uma abordagem para modelagem de 

software em processos de desenvolvimento iterativo, incremental e ágil, visando aumentar a 

efetividade nesta atividade e colaborar na diminuição das dificuldades encontradas nas 

atividades de análise e projeto de software. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

• Caracterizar processos iterativos, incrementais e ágeis de desenvolvimento de software 

Uma definição de processos iterativos, incrementais e ágeis será apresentada para 

utilização ao longo deste trabalho, orientando as premissas para a modelagem neste contexto. 

• Caracterizar as dificuldades de modelagem de software 

Serão realizados estudos para levantar quais são as principais características 

relacionadas às dificuldades de modelagem encontradas no desenvolvimento de software em 

processos iterativos, incrementais e ágeis. 

• Definir uma abordagem de modelagem de software 

Será proposta uma abordagem de modelagem de software utilizando a OPM e seus 

instrumentos em processos de desenvolvimento iterativos e incrementais. Esta abordagem 

será descrita de forma a diminuir as dificuldades relacionadas à modelagem e de acordo com 

as características destes processos.  

• Avaliar a abordagem proposta 

Serão realizados experimentos para avaliar a abordagem proposta. A avalição será 

realizada com base em um questionário respondido por profissionais da área de 

desenvolvimento de software, para coletar dados relativos a percepção sobre a facilidade e 

utilidade da abordagem proposta. Além disso, será executado um estudo de caso para avaliar 

qualitativamente o emprego da abordagem em um projeto de desenvolvimento de software. 

Os resultados serão usados para adaptar o modelo proposto, caso necessário. 
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1.3 Método de Pesquisa 

O presente trabalho foi elaborado a partir do resultado de diversas etapas. A Figura 

1 apresenta as atividades e artefatos derivados das mesmas ao longo do projeto. 

Figura 1 - Etapas do projeto de pesquisa 

 

Fonte: Autoria própria 

Primeiramente foi definido o tema de pesquisa. Na sequência, foi realizada uma 

revisão na literatura definindo os problemas em aberto e identificando oportunidades de 

pesquisa na área. Uma revisão sitemática da literatura foi realizada, que resultou em um artigo 

científico (Mognon & Stadzisz, 2016). Após esta revisão sistemática realizaram-se ainda 

outros estudos na bibliografia com o objetivo de identificadar as características dos processos 

de desenvolvimento iterativos, incrementais e ágeis. Além disso, foram identificados nesta 

fase quais as dificuldades da atividade de modelagem.  

Após a definição do tema de pesquisa iniciou-se paralelamente estudos sobre a 

utilização da OPM. Nesta estapa, realizou-se um experimento em que uma aplicação foi 
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modelada utilizando a UML e a OPM, visando familiarizar-se com a OPM, além de 

identificar quais aspectos da OPM poderiam facilitar a modelagem em processos de 

desenvolvimento iterativos, incrementais e ágeis de desenvolvimento. 

 Com base nestes dados, foi proposta uma abordagem de modelagem aplicável a 

esses processos. Esta abordagem foi denominada PIASO – Projeto Iterativo, Incremental e 

Ágil de Software utilizando a OPM. Após a abordagem definida, foi realizada uma avaliação 

crítica da abordagem por um grupo de profissionais. Este grupo de profissionais assistiu uma 

apresentação sobre a abordagem e respondeu um questionário com o objetivo de coletar quais 

as percepções deste grupo sobre a abordagem. Na sequência foi executado um estudo de caso 

com o objetivo de experimentar a abordagem e avaliar qualitativamente as suas 

características. Por fim, a dissertação de mestrado foi elaborada apresentando os resultados e 

as conclusões deste trabalho. 

 

1.4 Estrutura do Documento 

Além desta introdução, este documento está organizado em mais três capítulos. O 

Capítulo 2 apresenta uma contextualização sobre o desenvolvimento iterativo, incremental e 

ágil, modelagem, OPM e trabalhos correlatos. No Capítulo 3 é descrita a proposta de uma 

abordagem de modelagem no contexto de desenvolvimento iterativo, incremental e ágil. Os 

experimentos realizados e resultados são mostrados no Capítulo 4. Finalmente, as 

considerações finais são apresentadas no Capítulo 5. 
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2 Fundamentação Teórica 
Nas seções seguintes são apresentados conceitos sobre desenvolvimento iterativo e 

incremental, além de estudos na área de modelagem de software e uma apresentação da 

Modelagem Ágil. Na sequência, será apresentada a OPM e trabalhos correlatos. 

2.1 Processos de Desenvolvimento de Software 

Um processo de desenvolvimento de software é um conjunto de atividades, ações 

e tarefas realizadas para a criação de um sistema de software. Dependendo do fluxo de como 

estas atividades, ações e tarefas são organizadas sequencialmente e cronologicamente surgem 

denominações variadas para os processos. Apesar das diferenças no fluxo de atividades, 

pode-se dividí-las em quatro atividades fundamentais: análise dos requisitos, projeto, 

construção e teste. Modelos que sugerem executar estas quatro atividades numa ordem única 

e sequencial são chamados de sequenciais, enquanto que processos que realizam estas 

atividades em ciclos, produzindo partes do software a cada ciclo, são chamados de iterativos 

e incrementais (Larman & Basili, 2003). 

 

2.1.1 Processos Sequenciais 

Os modelos sequenciais foram os primeiros a surgir e são indicados para projetos 

nos quais os requisitos são bem definidos e estáveis. Entre os principais nesta categoria estão 

o modelo em cascata e o modelo V. Porém, requisitos bem definidos e estáveis são difíceis 

de explicitar, especialmente no início de um projeto, quando ainda existem muitas incertezas 

em relação ao mesmo. Adicionalmente, o contexto em que o projeto está inserido pode sofrer 

mudanças (Larman & Basili, 2003). 

Outra desvantagem dos métodos sequenciais é o fato de obter o software em 

funcionamento somente em fases mais avançadas do projeto. Além disso, a característica 

serial do processo pode levar a estados em que equipes fiquem esperando o resultado de fases 

anteriores para continuar o seu trabalho, causando o bloqueio de atividades. Para tentar 

solucionar estes problemas foram propostos outros métodos de desenvolvimento, como a 

geração de protótipos e os métodos iterativos e incrementais (Larman & Basili, 2003).  
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2.1.2 Processos Iterativos e Incrementais 

O desenvolvimento incremental caracteriza-se por fazer entregas de software, 

adicionando novas funcionalidades ou refinamentos em versões subsequentes. Apesar da sua 

popularização recente, principalmente após o advento dos Métodos Ágeis, abordagens de 

desenvolvimento iterativo e incremental (DII) têm suas origens antes da década de 50. Ciclos 

de melhoria contínua utilizados em sistemas de qualidade, como o PDSA (Plan-Do-Study-

Act) já estavam presentes em trabalhos da IBM publicados no final da década de 30. Na 

década de 50, a NASA já utilizava DII e a partir da década de 60 passou a utilizá-lo em 

projetos de software (Larman & Basili, 2003). 

Uma abordagem de aprimoramento iterativo foi sugerida em 1975 por Basili e 

Turner. A ideia era desenvolver um sistema de software de forma incremental, utilizando o 

conhecimento aprendido nas iterações prévias. Começando com uma versão com um 

subconjunto dos requisitos do software, evoluindo iterativamente até que todo o sistema 

estivesse implementado. Em 1976, Gilb usa o termo “evolução” como uma técnica para 

construir sistemas complexos, desenvolvendo o sistema em etapas, afirmando que, de tal 

forma, haveria um retorno sobre o trabalho e a possibilidade de corrigir possíveis erros de 

projeto. Neste mesmo ano, Mills reforçou essa mensagem, afirmando que o desenvolvimento 

de software deveria ser feito de forma incremental em estágios iterativos, com participação 

dos usuários e replanejamento, caso necessário. Em 1986, Bohem publicou o Modelo em 

Espiral para Desenvolvimento de Software (Larman & Basili, 2003). 

2.1.3 Modelo em Espiral 

O Modelo em Espiral é uma abordagem cíclica de desenvolvimento orientada ao 

gerenciamento de riscos. Suas principais características são a engenharia simultânea, análise 

de riscos dos processos e do produto, evolução do sistema via experimentação e elaboração, 

diminuição de custos por meio de eliminação de alternativas inviáveis e retrabalho (Boehm, 

2000). Existem seis aspectos invariáveis que caracterizam este modelo: 

1. Determinação simultânea e não sequencial dos artefatos; 

2. Consideração cíclica dos objetivos e restrições dos envolvidos, alternativas ao produto 

e ao processo, identificação e tratativa dos riscos, revisões dos envolvidos. 

3. Consideração dos riscos para determinar o esforço para cada atividade dentro do ciclo; 

4. Consideração dos riscos para determinar o nível de detalhamento de cada artefato; 

5. Marcos determinados para determinação de objetivos, arquitetura e operação do 

sistema; 
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6. Ênfase nos aspectos do sistema e ciclo de vida, ao invés de foco somente na construção 

do software; 

Alguns processos podem parecer o Modelo em Espiral, mas falham em algumas 

dessas características. Como o modelo em cascata incremental, modelos que excluem 

personagens chave de alguma das fases, modelos que não levam os riscos em consideração, 

modelos evolucionários que não consideram arquitetura no ciclo de vida total do sistema ou 

modelos que focam puramente em métodos lógicos não levando em conta riscos de custo e 

operacionais (Boehm, 2000).  

Algumas desvantagens do método em espiral é a sua dificuldade de compreensão e 

controle, além da forte exigência em competências de avaliação de riscos. Métodos 

evolucionários em geral possuem a característica de dificuldade em realizar um planejamento 

do projeto por completo, pois a quantidade de iterações necessárias para finalizar o projeto é 

desconhecida no início do mesmo (Larman & Basili, 2003). 

Utilizando uma abordagem iterativa e incremental, com foco em arquitetura central 

do sistema, reuso, em projetos que utilizam a orientação a objetos, com ferramentas para 

auxiliar a concepção, desenvolvimento e gerenciamento do projeto foi criado o Processo 

Unificado. Posteriormente, a empresa Rational tornou-se detentora dos direitos deste método 

e o mesmo foi nomeado de Rational Unified Process – RUP (Kruchten, 2004). 

2.1.4 RUP – Rational Unified Process 

O RUP é um processo iterativo que visa garantir o desenvolvimento de software 

com qualidade, por meio de fases, atribuindo tarefas e responsabilidades bem definidas. Ele 

é originado do Processo Unificado desenvolvido por Ivar Jacobson, Grady Booch e James 

Rumbaugh, para prover um processo de desenvolvimento para equipes que utilizassem a 

UML em projetos orientados a objeto (Kruchten, 2004). 

Os princípios do RUP são o desenvolvimento iterativo de software, gerência dos 

requisitos, uso de arquitetura baseada em componentes, modelagem visual do software, 

verificação da qualidade do software e controle de mudanças no software (Kruchten, 2004). 

A Figura 2 mostra o modelo gráfico do processo RUP nas dimensões de 

organização das chamadas disciplinas e ao longo do tempo. As iterações são divididas em 

fases de iniciação, elaboração, construção e transição. Em cada uma destas fases as 

disciplinas de modelagem de negócios, requisitos, análise e design, implementação, teste, 

implantação, gerencia de configuração, gerenciamento de projeto e ambiente são executados 

de acordo com a ênfase dada a cada fase (Kruchten, 2004). 
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Figura 2 - Modelo gráfico RUP nas dimensões de organização das disciplinas e do 

tempo. 

 

Fonte: Adaptado de Kruchten (2004) 

Na fase de iniciação é estabelecido o escopo do projeto além de um esclarecimento 

dos requisitos, sendo que é necessária uma negociação entre todas os envolvidos no projeto. 

Nesta fase deve ser feita uma avaliação quanto a viabilidade do projeto, envolvendo riscos, 

prazos e custos. Na fase de elaboração é realizado o projeto do sistema, especialmente a 

definição da arquitetura e as especificações do sistema. Na fase de construção o software é 

implementado, incluindo seu desenvolvimento e testes. Ao final desta fase o sistema deve 

estar estável e operacional. Na fase de transição o software é entregue ao cliente. É realizado 

a implantação, acompanhamento e manutenção do sistema, incluindo defeitos encontradas e 

melhorias. As informações de utilização do sistema devem estar disponíveis (Kruchten, 

2004). 

O RUP define papéis responsáveis por realizar cada atividade no tempo planejado. 

Uma atividade deve ter um objetivo estabelecido, que pode ser a produção ou modificação 

de um artefato. Artefatos podem ser modelos, elementos dentro de um modelo, documentos 

de negócio, código fonte, protótipos ou qualquer outro resultado envolvido no processo de 

desenvolvimento (Kruchten, 2004). 

O RUP é composto por nove disciplinas, com uma caracterização de disciplinas de 

Engenharia de Software. A modelagem de negócios visa entender os problemas e 

necessidades que serão solucionados pelo sistema a ser desenvolvido. Os requisitos fornecem 

uma descrição de como o sistema deve funcionar e quais características ele terá. A análise e 

projeto descreve a arquitetura e comportamento do sistema. A implementação é a criação do 

código fonte, seus testes unitários e integração aos outros componentes do sistema. O teste 

visa garantir a qualidade do software e a conformidade com os requisitos definidos para o 
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sistema. A disciplina de implantação visa a entrega e manutenção do software. Com uma 

função de apoio, a disciplina de gerência de configuração e mudança visa manter a 

integridade dos artefatos gerados, além de controlar as informações de quem realizou as 

alterações, a data das mesmas e um histórico e motivo das mudanças.  A disciplina de 

gerencia de projeto visa garantir que os prazos e custos sejam realizados dentro do plano, 

além de antever e minimizar riscos para o projeto. Por fim, a disciplina de ambiente visa 

prover os processos e as ferramentas que darão suporte à equipe de desenvolvimento 

(Kruchten, 2004). 

 

2.1.5 Métodos ágeis 

Os métodos ágeis ganharam esta nomenclatura após a criação do manifesto para 

desenvolvimento ágil de software em 2001. Neste ano, vários profissionais da área de 

desenvolvimento de software uniram 4 valores e 11 princípios em um manifesto, propondo 

ser uma alternativa, para o que eles afirmavam ser, os processos de desenvolvimento guiados 

por documentação e pesos-pesados (Beck et al., 2001).  

Os quatro valores dos métodos ágeis são: 

“Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas 

Software em funcionamento mais que documentação abrangente 

Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos 

Responder a mudanças mais que seguir um plano”1 

 

Segundo os autores, seria necessário valorizar mais os itens à esquerda, por mais 

que os itens da direita também tivessem seu valor (Beck et al., 2001).  

Um processo de desenvolvimento de software pode ser caracterizado como ágil se 

ele é incremental, cooperativo, descomplicado e adaptativo. Incremental significa que o 

processo faz entregas frequentes de software. Cooperativo indica que há interação frequente 

com os envolvidos no projeto. Os envolvidos no projeto incluem, entre outros, clientes e 

desenvolvedores. Descomplicado implica em um processo fácil de aprender e de adaptar. 

Adaptativo indica que há a possibilidade de atender às mudanças, mesmo as de última hora 

(Abrahamsson et al., 2003).  

 

                                                 

 
1 (Beck et al 2001) 
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Uma breve descrição dos principais métodos ágeis e suas referências são 

apresentadas no Quadro 1. São apresentados os métodos Crystal, Dynamic Software 

Development Method (DSDM), Feature Driven Developmet (FDD), Lean Software 

Development, Scrum e Extreme Programming (XP). 

Quadro 1 - Descrição dos métodos ágeis mais importantes e suas principais 
referências 

Método Descrição Referência 

Crystal 

O Crystal Clear foca na comunicação em times pequenos e é 
aplicado ao desenvolvimento de software que não é crítico. Ele tem 
sete características: entregas frequentes, melhorias contínuas, fácil 
comunicação, segurança pessoal, foco, fácil acesso aos 
especialistas e um ambiente técnico que cumpra alguns requisitos: 
testes automatizados, integração frequente e gerenciamento de 
configuração.  

(Cockburn, 
2004) 

Dynamic 

Software 

Development 

Method 
(DSDM) 

Processo que pondera que o planejamento irá mudar assim que o 
desenvolvimento acontecer. É baseado em 6 princípios: 
envolvimento do usuário, desenvolvimento iterativo e incremental, 
ambiente que permita reverter as mudanças, escopo limitado antes 
do início do projeto, testes durante todo o processo e comunicação 
eficiente e eficaz. 

(Stapleton, 
2003) 

Feature-driven 

development 
(FDD) 

É um método baseado em model-driven development. É realizado 
um modelo inicial do sistema e divisão do trabalho em 
funcionalidades. O projeto e implementação para cada 
funcionalidade é realizado em iterações posteriores. 

(Palmer & 
Felsing, 2002) 

Lean Software 

Development 

Uma adaptação dos princípios da produção enxuta do sistema de 
desenvolvimento de software da Toyota. Consiste de sete 
princípios: eliminar desperdício, ampliar a aprendizagem, decidir 
o mais tarde possível, entregar o mais rápido possível, 
empoderamento do time, integridade da produção e visão do todo. 

(Poppendieck & 
Poppendieck, 
2003) 

Scrum 

Foco em gerenciamento de projetos em situações nas quais é difícil 
fazer um planejamento completo com antecedência. Iterações 
frequentes com ações de reação de acordo com os resultados 
obtidos constituem o elemento núcleo deste processo. O software 
é desenvolvido por times auto-gerenciados em ciclos chamados 
sprints, iniciando com um planejamento e terminando com uma 
revisão. As funcionalidades a serem implementadas no sistema são 
registradas em um estoque de atividades, chamado de backlog. Um 
representante do cliente, o chamado Product Owner decide quais 
funcionalidades devem entrar em cada sprint.  O time coordena o 
trabalho em reuniões diárias, que devem ser curtas. Para ajudar 
neste propósito, são realizadas com os participantes em pé, a 
chamada stand-up meeting. Um dos membros do time, chamado de 
scrum master é o responsável por remover os impedimentos do 
time. 

(Schwaber & 
Beedle, 2001) 

Extreme 

programming 
(XP) 

Consiste em boas práticas para o desenvolvimento de software. São 
elas: jogo de planejamento, pequenas entregas, metáforas, projeto 
simples, testes constantes, refatoração, programação pareada, 
propriedade coletiva, integração contínua, semana de 40 horas de 
trabalho, clientes dentro da empresa e padrões de codificação. 

(Beck, 2004) 

Fonte: Adaptado de Dybå & Dingsøyr (2008) 

A Figura 3 apresenta a relação e evolução dos métodos de desenvolvimento ágil de 

software até 2002. As linhas pontilhadas indicam os principais métodos e seus criadores que 

contribuíram com a publicação do manifesto ágil. A origem principal dos métodos ágeis são 
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os métodos de prototipação, o modelo em espiral e o evolucionário (Abrahamsson et al., 

2003).  

Figura 3 - Evolução dos métodos ágeis até 2002. 

 

Fonte: Adaptado de Abrahamsson et al. (2003) 

A Figura 3 apresenta o paradigma orientado a objetos e a linguagem unificada de 

modelagem. Os processos Crystal e o FDD foram criados influenciados por estas tecnologias. 

Paralelamente o processo RUP foi desenvolvido (Abrahamsson et al., 2003). 

Após a divulgação do manifesto para o desenvolvimento ágil de software, foi 

publicado um conjunto de valores, princípios e práticas de modelagem de software adaptadas 

a nova proposta de desenvolvimento ágil, que foi chamado de Modelagem Ágil, influenciado 

diretamente pela UML, RUP e XP (Ambler, 2002).  

Percebe-se a grande diversidade de métodos ágeis. Porém, Scrum e XP, são os que 

mais apresentam estudos de caso (Chuang et al., 2014), (Melo et al., 2013), (Chow & Cao, 

2008) e (Dybå & Dingsøyr, 2008). Estudos recentes incluem também Lean entre os mais 

utilizados (Kupiainen et al., 2014). Além disso, uma pesquisa de opinião patrocinada pela 

VersionOne, que anualmente realiza um questionário sobre uso e impressões relacionados 

aos métodos ágeis, aponta o Scrum, XP, além de processos customizados (híbrido de práticas 

ágeis) como os mais utilizados pelas empresas que utilizam métodos ágeis (VersionOne, 

2015). Nas seções seguintes serão detalhados o Scrum, XP e a Modelagem Ágil. 
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2.1.5.1 Scrum 

O Scrum é um processo de gerenciamento de projetos de software iterativo e 

incremental com foco em entender as necessidades e prioridades dos clientes e entregar 

software de qualidade em funcionamento. O Scrum é um processo empírico, ou seja, o 

conhecimento é baseado na experiência e as decisões são tomadas baseadas no que é 

conhecido. Ele não fornece as técnicas para o projeto ou desenvolvimento de software 

(Schwaber & Sutherland, 2011).  

O Scrum tem sua fundamentação em três pilares: transparência, inspeção e 

adaptação. Todos os envolvidos devem ter uma visão e entendimento do que está sendo 

produzido. Os participantes devem constantemente inspecionar os artefatos e resultados para 

averiguar se o objetivo será cumprido. Caso haja algum desvio detectado durante a inspeção 

o processo ou os artefatos devem ser corrigidos (Schwaber & Sutherland, 2011). 

A Figura 4 apresenta um modelo geral do Scrum (Scrum Alliance®). Os requisitos 

do produto (product backlog) são definidos junto com o cliente ou seu representante dentro 

da empresa (product owner), por meio de linguagem textual que explica quais as 

funcionalidades ou casos de uso devem ser implementadas no software, as chamadas 

histórias. É também função do product owner estabelecer as prioridades para as histórias 

(Ken Schwaber & Beedle, 2001). 

Com base nas prioridades dos requisitos do produto é feito o planejamento do ciclo 

de desenvolvimento, chamado sprint. A partir dos requisitos que são incluídos no sprint o 

time de desenvolvimento planeja as atividades que serão realizadas. O time também projeta 

qual será o produto acabado ao final do período, dividindo  tecnicamente as histórias, que 

irão gerar um backlog de atividades do sprint (Schwaber & Sutherland, 2011).  

Durante o ciclo, que pode durar entre duas à quatro semanas são realizadas reuniões 

diárias de acompanhamento. Estas reuniões não devem durar mais que quinze minutos. Seu 

propósito é compartilhar o que foi realizado no dia anterior, qual o planejamento para o dia 

atual e se existe algum impedimento (Schwaber & Sutherland, 2011). 

As atividades de desenvolvimento incluem o projeto, desenvolvimento e teste do 

código em funcionamento. Ao final do sprint é realizado uma revisão em que se faz uma 

demonstração do software produzido durante o ciclo. Assim como uma retrospectiva, em que 

são avaliados quais foram as boas práticas e o que deve ser melhorado (Schwaber & 

Sutherland, 2011). 

O time de desenvolvimento no processo Scrum deve ser multifuncional e auto 

gerenciável. Apesar das especialidades, o indivíduo deve ser chamado desenvolvedor. 
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Podendo realizar diversas atividades, como projeto, desenvolvimento ou teste.  (Schwaber & 

Sutherland, 2011). Um dos papéis descritos no Scrum é o do scrum master, ele é o 

responsável por orientar o time, remover os impedimentos, além de ser a interface com 

pessoas externas ao processo de desenvolvimento. 

Figura 4 - Processo de gerenciamento de projetos de software Scrum 

 

Fonte: Adaptado de Scrum Alliance® 

2.1.5.2 Extreme Programming - XP 

O XP foca em técnicas de programação, comunicação e trabalho em equipe. Suas 

principais características são ciclos de desenvolvimento curtos, mudanças incrementais, 

adaptação às mudanças, testes automáticos, comunicação oral, em código e testes, projeto 

evolutivo e colaboração entre os programadores (Beck, 2004). 

As principais práticas do XP são (Beck, 2004): 

• Jogo de planejamento: planejamento e definição dos requisitos técnicos e de negócio 

(problemas que o software se propõe a resolver). O planejamento é realizado por 

iteração e controlado diariamente. Nesta fase as histórias de usuários são descritas, 

para que possa se planejar quais entrarão na liberação a cada iteração. As histórias 

correspondem aos casos de uso. Cada história possui uma estimativa de tempo para 

implementação, com base nesta informação é decidido quais as histórias serão 

implementadas a cada iteração de acordo com sua prioridade, definida pelo cliente ou 

seu representante. 

• Pequenas entregas: as entregas devem ser frequentes e a cada iteração. Elas devem 

incluir os testes unitários e os critérios de aceitação. 

• Metáforas: tem a intenção de formar um vocabulário acessível para todos os 

envolvidos no projeto, de usuários a desenvolvedores, descrevendo uma visão geral do 
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sistema. 

• Projeto simples: determina que o projeto de software deve ser realizado somente para 

as tarefas determinadas, não tentando prever usos futuros. O projeto deve ser tão 

simples quanto possível, para resolver os requisitos atuais. O projeto deve comunicar 

a visão que o programador teve e deve atender aos requisitos, ou seja, os testes devem 

ser verificados. O projeto não deve ter lógica duplicada e possuir o menor número de 

classes e objetos possíveis. 

• Testes constantes: os testes devem ser divididos em testes unitários e testes de 

aceitação. Os testes unitários são criados junto com o desenvolvimento do software e 

devem ser rodados sempre que houver modificação no código. Os testes de aceitação 

verificam se as funcionalidades exigidas pelo cliente funcionam de maneira 

satisfatória. 

• Refatoração: melhorias contínuas no código e em seu projeto, otimizando-os sem 

alterar a sua funcionalidade. 

• Programação pareada: todo código é produzido por duas pessoas no mesmo 

computador. Enquanto uma pessoa projeta e codifica a outra pensa em formas mais 

eficientes de cumprir o mesmo objetivo, além de revisar o código e apontar as falhas. 

Os pares são trocados frequentemente, assim como os papéis. 

• Propriedade coletiva: encoraja a equipe a trabalhar em todas as partes do sistema, sem 

responsáveis por módulos específicos. 

• Integração contínua: o código privado desenvolvido é integrado ao sistema, sendo 

efetivamente incluído somente após passarem todos os testes, sem falhas. 

• Semana de 40 horas de trabalho: evitando horas extras, que podem diminuir a 

qualidade do código. 

• Clientes dentro da empresa: os clientes são responsáveis por definir as funcionalidades 

e as prioridades, é necessário que ele esteja em contato constante com a equipe. Caso 

isso não seja possível, é necessário alguém que o represente e seja conhecedor das suas 

necessidades; 

• Padrões de codificação: para que todos codifiquem com o mesmo estilo, facilitando o 

entendimento do código e encorajando a propriedade coletiva. 

O ciclo de vida de um processo XP inclui a fase de exploração, na qual são 

investigados os requisitos gerais e planejado uma visão completa do sistema, incluindo sua 

arquitetura prévia. Após esta fase inicia-se a fase de planejamento. Nesta fase as histórias são 



 

 

 

31 

estimadas e o cliente decide as prioridades, sendo definidas quais histórias serão incluídas em 

cada iteração (de 1 a 3 semanas) e, consequentemente, a cada liberação (de 2 a 4 meses). A 

fase das iterações dentro de uma liberação, inclui a escrita dos casos de teste, o projeto de 

software, codificação, realização dos testes e integração. Após o final da primeira liberação, 

o software já encontra na fase de produção, na qual é simulado um ambiente real de uso, para 

avaliar o desempenho do sistema. Simultaneamente, a fase de manutenção, inerente ao 

processo XP, inclui a refatoração, melhorias, correção de defeitos, integração de novos 

membros ao time, novas tecnologias ou melhorias na arquitetura. Por fim a fase de morte, 

que pode ser devido ao fato de não se vislumbrar mais funcionalidades ou por verificar uma 

inviabilidade do projeto (Beck, 2004). 

Em suma, a dinâmica na fase de iteração do processo XP funciona conforme 

apresentado na Figura 5. As funcionalidades descritas em histórias são priorizadas para a 

realização na iteração. Este planejamento deve ser feito de forma que os planos sejam 

dimensionados de forma realista. No decorrer da iteração deve haver uma comunicação diária 

entre o time para sincronizar o andamento das atividades. O resultado deste processo é o 

software em funcionamento, isto é, projetado, executado e testado. Além disso à cada iteração 

há um fortalecimento do time, além de independência na tomada de decisões do projeto e 

auto-gerenciamento das atividades (Wells, 2009).  

Figura 5 - Iterações do processo XP 

 

Fonte: Adaptado de Wells (2009) 
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2.2 Modelagem Ágil 

A Modelagem ágil é uma metodologia baseada na prática para modelagem e 

documentação de sistemas de software. É uma coleção de valores, princípios e práticas que 

podem ser aplicados a qualquer projeto de desenvolvimento de software. A premissa para a 

criação desta metodologia é a de que os modelos são utilizados para entender o que se deseja 

construir e para ajudar na comunicação. A questão fundamental que a modelagem ágil 

pretende direcionar é como criar modelos de maneira efetiva e ágil (Ambler, 2002). 

A Modelagem Ágil adota e estende os valores do XP. Comunicação facilitada por 

modelos que podem promover o entendimento entre times, envolvidos no projeto e 

desenvolvedores no mesmo time. A simplicidade nos modelos também é valorizada. Retorno 

(feedback) mais rápido sobre a ideia de implementação, apresentando diagramas, podem 

rapidamente receber opiniões sobre sua ideia. Coragem para tomar decisões e mudar de 

direção sempre que necessário, descartando ou refatorando o trabalho quando ele não estiver 

adequado. Humildade para reconhecer que não sabe tudo e que colegas, clientes e outros 

envolvidos podem ter opiniões válidas (Ambler, 2002). 

A Modelagem Ágil tem princípios equivalentes ou relacionados aos do XP. O 

software em funcionamento como o principal objetivo de um projeto de software,  eliminar 

todo esforço desnecessário, acolher as mudanças, modelar com um propósito e saber que 

conteúdo é mais importante que a representação (Ambler, 2002). 

Um conjunto de práticas são derivadas dos princípios e valores da Modelagem Ágil. 

São elas (Ambler, 2002): 

• Modelagem iterativa e incremental: aplicar os artefatos corretos, criar múltiplos 

modelos em paralelo, alternar para outro modelo e modelos incrementais; 

• Trabalho em equipe: modelagem com outros, participação ativa dos envolvidos, 

propriedade coletiva e apresentar modelos publicamente; 

• Simplicidade: criar conteúdo simples, representar modelos de maneira simples e usar 

as ferramentas mais simples; 

• Validação: considerar a testabilidade e prová-la com código; 

• Produtividade: aplicar padrões (standards) de modelos, aplicar matrizes (patterns) 

gentilmente e reutilizar recursos existentes 

• Documentação: descartar modelos temporários, formalizar modelos de contrato e 

atualizar somente se estritamente necessário; 

• Motivação: modelar para entender e comunicar;  
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Os principais modelos sugeridos para uso com a Modelagem Ágil são os diagramas 

da UML (principalmente os diagramas de sequência, de classe, casos de uso), além de 

diagramas que representem uma visão geral da arquitetura, telas de interface com o usuário, 

modelos de dados, conceitos e processos de negócios e CRC (classe-responsabilidade-

colaboração) (Ambler, 2002). 

2.2.1 Modelagem em Desenvolvimento Ágil de Software 

Modelagem faz parte do processo de construção de um software. Adaptar e sugerir 

princípios e práticas consistentes com os métodos ágeis contribui para não deixar uma lacuna 

nesta habilidade que faz parte no desenvolvimento de software, assim como análise, projeto, 

programação e testes. Nesta seção, são apresentadas evidências encontradas na literatura 

sobre os aspectos de modelagem em desenvolvimento ágil de software. 

A modelagem está presente nos métodos ágeis. Muitas vezes o uso de esboços e 

diagramas mais informais, com elementos como caixas e setas, ajudam na criação explicação 

ou entendimento do projeto. A compreensão e esclarecimento dos requisitos também são 

auxiliados com o uso de modelos. Este uso mais abrangente, utilizando elementos mais 

abstratos facilitam a comunicação entre os envolvidos, como clientes, que podem não 

conhecer as linguagens técnicas (Baltes & Diehl, 2014), (Cherubini et al., 2007). 

Em métodos ágeis, o projeto da arquitetura é baseado em orientação a objetos, 

domínios, metáforas e protótipos. O uso de prova de conceito, por meio de protótipos que 

comprovem o funcionamento de determinado modelo proposto, é incentivado quando a 

modelagem é utilizada (Ambler, 2002). O uso de componentes é citado como aderente aos 

princípios dos métodos ágeis, pois agilizam o processo de ter o software em funcionamento, 

quando já existem componentes criados e com interfaces bem definidas (Stojanovic et al., 

2003). A definição da interface com o usuário, quando aplicável, auxilia em um retorno mais 

rápido da expectativa do cliente em relação ao software e pode ser considerada um 

instrumento para ajudar na definição do software (Ambler, 2002). 

Há uma tentativa de adequar nos princípios ágeis técnicas de modelagem, visto que 

elas são intrínsecas do processo de desenvolvimento. Desta forma, o uso da modelagem de 

forma incremental, com foco no desenvolvimento de software rodando, funcional e 

verificado por testes foi evidenciada nos estudos. O foco em testes também é percebido, 

utilizando os modelos gerados também para a definição dos testes. Os artefatos produzidos, 

muitas vezes de maneira mais informal, em reuniões de criação, podem ser transferidos de 

mídia para publicação e facilitar a comunicação com auxílio de ferramentas, ou mesmo de 
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maneiras mais diretas, como a utilização de fotografias (ShuiYuan et al., 2009), (Wang et al., 

2010), (Wei et al., 2014), (Bruegge et al., 2012), (Durdik, 2011), (Pohjalainen, 2011). 

A utilização de níveis de abstração é percebida nos métodos ágeis. Níveis mais 

abstratos facilitam a compreensão entre todos os envolvidos, que incluem desde 

desenvolvedores até representantes do cliente, durante o processo de desenvolvimento do 

projeto. De acordo com a necessidade os modelos são detalhados, porém, é considerado o 

foco em código efetivamente rodando, sendo estabelecido que o nível de detalhamento não 

deve ser incentivado, mantendo o nível de abstração dos modelos (Baltes & Diehl, 2014), 

(Cherubini et al., 2007), (Pohjalainen, 2011), (Lin et al., 2014), (Wolff, 2012). 

A modelagem é realizada ao longo das iterações. Cada iteração consiste de análise, 

projeto, desenvolvimento e testes. Nas primeiras iterações há um uso mais intenso de 

modelagem, pois os esforços para elicitação dos requisitos, análise e projeto são maiores 

nestes ciclos.  A definição da arquitetura é realizada em conjunto, em processos de criação 

colaborativos. Alguns modelos são desenvolvidos nestas reuniões (Durdik, 2011), (Lin et al., 

2014), (Baltes & Diehl, 2014), (Bruegge et al., 2012). 

A principal linguagem citada na literatura é a UML. Há ainda indícios de uso de 

diagramas que não seguem uma linguagem específica. Estes diagramas informais utilizam 

elementos como caixas e setas, as vezes utilizando figuras específicas, como bases de dados 

ou representação de pessoas e podem conter ainda elementos da UML. Alguns estudos citam 

o uso de redes de Petri ou modelagem por funcionalidades. Quando o Desenvolvimento 

Orientado a Modelos (do inglês, Model Driven Development - MDD) é utilizado, a linguagem 

é sempre a UML, complementada pelo uso de perfis. Há também o uso de linguagem textual 

para representar as histórias de usuários e o uso do CRC, semelhante ao diagrama de classes 

da UML. É citado também o uso de diagramas de robustez, que relacionam as classes de 

acordo com a sua função (Hadar & Silberman, 2008), (Wei et al., 2014), (Baltes & Diehl, 

2014), (Bruegge et al., 2012), (Rumpe, 2004), (Buchmann, 2012). 

A Figura 6 apresenta uma síntese sobre o uso de modelagem em métodos ágeis de 

acordo com os indícios coletados da literatura. A modelagem é mais intensa nos ciclos 

iniciais, porém é realizada ao longo de todo o projeto. A criação é colaborativa e é realizada 

para elicitação dos requisitos, compreensão e comunicação entre os envolvidos. Há uma 

tentativa de uso conjunto de métodos formais e MDD, bem como a utilização de componentes 

e modelagem por funcionalidades com os métodos ágeis. As principais linguagens utilizadas 

são UML, diagramas informais, cartões CRC e linguagem textual. Os estudos apresentaram 

um uso restrito de ferramentas para modelagem e uso extensivo de esboços em quadro branco 
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e papel (Mognon & Stadzisz, 2016). 

Figura 6 - Modelagem em Métodos Ágeis. 

 

Fonte: Adaptado de Mognon & Stadzisz (2016) 

2.3 Dificuldades de Modelagem 

Apesar de ser uma atividade crucial para que os requisitos de software sejam 

analisados e um projeto de software seja criado, existem dificuldades tanto para a criação 

como para o uso de modelos em processos de desenvolvimento de software (Bera, 2012). 

Uma das primeiras dificuldades está na definição do grau de abstração desejado ou necessário 

dos modelos. Desta maneira, percebe-se a dificuldade de encontrar o equilíbrio entre manter 

um nível de superficialidade que facilite a concepção e a compreensão dos modelos e um 

nível de detalhamento que o torne útil para a atividade de construção do software (Harel & 

Rumpe, 2004). Em alguns contratos, o projeto do software é um dos produtos solicitados 

pelos clientes e podem ser recusados devido a alta complexidade e dificuldade de 

entendimento dos modelos pelos clientes (Petre, 2013). 

Outra dificuldade relacionada a atividade de modelagem é a manutenção dos 

modelos a medida que o software evolui. A adaptação à mudanças durante a fase de 

construção do software também é comum. Durante a fase de construção podem surgir 

dificuldades na implementação da solução projetada devido a esclarecimentos de pontos que 

não estavam claros durante a fase de modelagem (Ludewig, 2004). Neste caso, quando o 

desenvolvedor não pode ou não quer implementar um código seguindo os modelos, ele 
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poderia fazer implementações que contradizem os modelos e criar uma divergência entre eles. 

A partir disso, os modelos perdem seu valor pois não retratam mais a realidade do software 

implementado. Isto desmotiva a criação de modelos permanentes, fazendo com que grande 

parte dos modelos sejam utilizados como suporte para o projeto de software mas descartados 

posteriormente (Cherubini et al., 2007). Além disso, podem haver mudanças devido a 

manutenção do sistema, que exigem alterações ao longo do ciclo de vida do software, assim 

os desenvolvedores devem estar suficientemente motivados para realizar as atualizações do 

modelo, mesmo na fase de manutenção do software (Ludewig, 2004). 

A UML representa atualmente o padrão da indústria de software como linguagem 

de modelagem. Ela busca ser tão simples quanto possível, porém busca também ser 

expressiva o suficiente para comportar os conceitos dos sistemas atuais. Assim, a UML acaba 

sendo complexa, pois pretende ser completa no sentido de atender as necessidades gerais de 

modelagem. Sua complexidade também se origina do fato da UML ser um consenso entre 

diversos profissionais (desenvolvedores, empresas, academia) com variados interesses e 

objetivos. Além disso, ela incorporou elementos de diversas notações existentes, preservando 

algumas notações originais, gerando inconsistências ou redundâncias em alguns casos, que 

vêm sendo corrigidas por meio de revisões controladas pela OMG (OMG, 2015). 

A variedade de diagramas da UML procura mapear o sistema de acordo com 

diversas visões, permitindo que um diagrama complemente o outro. Os diagramas são 

divididos em dois grandes grupos, os diagramas comportamentais e os estruturais. Porém 

cada diagrama possui sua própria notação, dificultando ainda mais o aprendizado e a 

consequente utilização destes diagramas, pois a multiplicidade de tipos de diagramas dificulta 

não somente o aprendizado da sintaxe de cada diagrama, mas também da semântica dos 

mesmos (Siau & Loo, 2006). Adicionalmente, como cada diagrama descreve uma visão 

distinta do sistema sendo modelado e como existem várias visões, acaba-se fragmentando em 

demasia a modelagem da solução. Um projeto pode envolver dezenas, centenas ou, até, 

milhares de diagramas (Petre, 2013). 

As dificuldades da UML são conhecidas e relatadas em vários estudos Entre as 

principais estão a complexidade, a variedade de diagramas, as inconsistências semânticas, 

especialmente devido ao fato de possuir embasamento em diferentes conceitos. (Bera, 2012), 

(Petre, 2013), (Ludewig, 2004), (Siau & Loo, 2006). 
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2.4 OPM - Metodologia Objeto-Processo 

Como definido nos objetivos deste trabalho, pretende-se explorar a aplicação da 

Metodologia Objeto-Processo (OPM) no desenvolvimento de software. Assim, esta seção 

apresentadas as principais características da OPM. A OPM é uma metodologia de modelagem 

conceitual para a criação da arquitetura, projeto e análise de sistemas, produtos, serviços e 

processos de todos os níveis de complexidade. Sua característica marcante que a diferencia 

de outras linguagens de modelagem é a representação de aspectos estruturais, funcionalidade 

e comportamento em um único modelo, em vários níveis de detalhamento  (Dori, 2002).  

Estas características explicitam basicamente os princípios da OPM. São eles 

(ISO/TC184, 2014): 

• Modelar com um propósito; 

• Unificação da utilidade, estrutura e comportamento; 

• Identificar a função do sistema, seu objetivo central; 

• Diferenciar função e comportamento (por exemplo para cruzar um rio pode-se 

utilizar uma ponte ou um barco); 

• Definir as fronteiras entre o sistema e o ambiente; 

• Equilíbrio entre clareza e completude; 

O nível de detalhamento depende do escopo para o qual o modelo objetiva. 

Sistemas complexos podem envolver muitos interessados, incluindo o beneficiário, 

desenvolvedores, testadores, entre outros. Além de incluir vários componentes tanto de 

software como de hardware, com relevância diferenciada para cada interessado. Os detalhes 

de cada modelo podem ser acessados de acordo com o interesse de cada envolvido, a partir 

de uma figura geral do sistema, sem comprometer o entendimento do sistema (ISO/TC184, 

2015). 

Uma das fundamentações teóricas da OPM é baseada em três princípios cognitivos 

das pessoas: (i) processamento de representações visuais de forma verbal e visual 

separadamente; (ii) quantidade limitada de processamento; e (iii) aprendizado por meio de 

processamento ativo de palavras e figuras. Outra fundamentação teórica é a ontologia 

universal, que afirma que qualquer sistema do universo, natural ou criado pelo homem, pode 

ser descrito através de um conjunto de conceitos (Dori, 2002).  

Assim, a OPM pode descrever qualquer sistema utilizando-se do conceito de 

objetos com possíveis estados, processos e as relações entre eles. Um processo pode criar, 

destruir ou afetar um objeto. Um objeto pode ser físico ou lógico. As relações podem ser 
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estruturais, as quais expressam aspectos estáticos do sistema ou procedimentais, que 

descrevem o comportamento do sistema. O comportamento pode ser manifestado de 3 

maneiras: (i) processos transformam objetos; (ii) objetos habilitam processos e (iii) objetos 

geram eventos que invocam processos (Dov Dori, 2002), (Bibliowicz & Dori, 2012). 

A OPM inclui duas formas de representar um sistema: por meio de diagramas e de 

linguagem textual. O OPD (Objetct-Process Diagram) possui um conjunto de símbolos que 

conectados representam o sistema. O mesmo significado é obtido na OPL (Object-Process 

Language), um sub-conjunto da língua inglesa que ajuda a compreender o diagrama visual 

(Dov Dori, 2002). O OPL é gerado automaticamente quando o OPD é criado utilizando a 

ferramenta OPCAT. A OPCAT é uma ferramenta CASE desenvolvida para criar, editar e 

simular modelos criados na OPM (Dori et al., 2003). 

A OPM possui três mecanismos de detalhamento e abstração para lidar com a 

complexidade dos sistemas: (i) dobramento/desdobramento (fold/unfold), utilizado para 

detalhar estruturas hierárquicas de objetos e processos; (ii) aproximação/desaproximação (in-

zooming/out-zooming), utilizado para detalhar objetos e processos, sem acrescentar relações 

com outros objetos, apresentado detalhes dentro deles mesmos; (iii) supressão e exposição 

de estados dentro de um objeto. Utilizando-se da combinação destes 3 mecanismos é possível 

representar um sistema completo sem prejudicar a compreensão do modelo devido ao número 

de elementos em um mesmo diagrama (Dori, 2002). 

A OPM foi adotada pela ISO (International Standard Organization) como ISO-

19450. As principais notações da OPM são mostradas no Quadro 2. Os objetos são 

representados por retângulos e os processos por elipses. Ambos podem ser físicos ou lógicos 

e pertencerem ao sistema em si ou relacionarem-se com o sistema mas fazerem parte do 

ambiente externo. Estados são representados por retângulos com os vértices arredondados. 

As relações estruturais são definidas por triângulos. Completando as notações existem as 

ligações que podem ser estruturais ou comportamentais (ISO/TC184, 2015). 
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Quadro 2 - Principais notações da OPM 

Entidades Ligações 

 

 

 
Ligação estrutural unidirecional 

 
Ligação estrutural bidirecional 

 
Agente 

  
Instrumento 

  
Ligação de Condição 

Relações Estruturais 

 
Evento 

 Agregação-participação 
 

Ligação de modificação 

 Exibição-caracterização 
 

Ligação de consumo 

 Generalização-especialização 
 

Ligação de resultado 

 Classificação-instanciação 
 

Ligação de invocação 

Fonte: Adaptado de ISO/TC184 (2015) 

A Figura 7 apresenta um exemplo de um sistema modelado utilizando a OPM com 

a ferramenta OPCAT (Dori, 2002). Na parte superior tem-se o modelo em diagrama e na 

parte inferior em linguagem objeto-processo gerada automaticamente pela ferramenta 

OPCAT. O processo “Gerar relatório” cria o objeto “Relatório” a partir do objeto “Parâmetros 

de busca”. Para tanto, necessita do instrumento “Banco de dados” e do agente “Usuário”, 

ambos modelados como objetos externos ao sistema. 
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Figura 7 - Exemplo de um sistema modelado em OPM utilizando OPCAT. 

 

 

Fonte: Autoria própria 

A Figura 8 apresenta um metamodelo contendo objetos, processos e relações 

estruturais, utilizando as notações da OPM. Nele observa-se os símbolos de objetos, 

processos, relações de agregação, exibição, generalização e classificação (Mordecai & Dori, 

2015). 

Figura 8 - Objetos, processos e relações estruturais. 

 

Fonte: Adaptado de Mordecai & Dori (2015) 

A Figura 9 apresenta as relações procedimentais e a dinâmica de mudança de 

estados em um diagrama utilizando a notação da OPM. São mostrados objetos, com e sem 

estados, processos, além de diversos tipos de ligações, como de agente, gatilho, entrada, 

saída, instrumento, condição e invocação de processos (Mordecai & Dori, 2015). 
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Figura 9 - Relações Procedimentais e Dinâmica dos Estados. 

 

Fonte: Adaptado de Mordecai & Dori (2015) 

2.5 Trabalhos Relacionados com os Objetivos da Pesquisa 

Nesta seção serão apresentados comparativos entre a OPM e a UML, além de 

trabalhos que apresentam o uso da OPM no contexto de desenvolvimento iterativo e 

incremental, tanto de software como de sistemas. 

Reinhartz-Berger e Dori (2005) realizaram uma comparação entre a OPM e a UML 

com o objetivo de relacionar o nível de compreensão e a qualidade dos modelos criados para 

desenvolvimento de aplicações web. O estudo foi realizado em uma turma de estudantes que 

não possuíam conhecimentos prévios de nenhuma das duas linguagens, mas que foram 

abordadas durante o decorrer da disciplina. Ao final da disciplina foi realizada uma avaliação 

por meio da qual os alunos deveriam analisar os modelos e responder questões quanto a 

estrutura, dinâmica e distribuição de dois sistemas. Além de incrementar os modelos 

adicionando novas funcionalidades a cada sistema (Reinhartz-Berger & Dori, 2005).  

Para tal, os alunos foram divididos em dois grupos. As questões realizadas eram as 

mesmas, para a modelagem em UML e OPM, realizadas em 2 sistemas distintos, que foram 

distribuídos de forma que todas as combinações possíveis de sistemas e linguagens fossem 

avaliadas. Cada grupo deveria resolver as questões para dois sistemas, um modelado em 

UML e outro em OPM. Os resultados mostraram que o diagrama único da OPM, que inclui 

a estrutura e dinâmica do sistema, é mais fácil de ser entendido e utilizado por usuários com 

pouca experiência. O estudo também reforça que as notações múltiplas e variedade de 

diagramas da UML aumentam a dificuldade para modelar e entender os seus diagramas. 

Porém em alguns casos a separação dos diagramas da UML pode facilitar a compreender um 

aspecto específico do sistema. Assim, o entendimento da dinâmica do sistema fica facilitada 

quando a OPM é utilizada, porém para aspectos estáticos e de distribuição não foram 
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verificadas diferenças significativas. Além disso foi constatado que a adição de novos 

elementos teve uma qualidade superior quando a linguagem OPM foi utilizada (Reinhartz-

Berger & Dori, 2005). 

Em outro estudo realizado para avaliar qual linguagem de modelagem seria mais 

adequada para o ensino de engenharia de sistemas baseada em modelos (MBSE – Model-

Based Systems Engineering), principalmente quando sistemas incluem sistemas de sistemas 

que combinam sistemas de hardware, software e mesmo humanos e organizações. Utilizando 

sistemas baseados em web, os participantes geraram os modelos em UML e OPM destes 

sistemas prontos. Posteriormente, estes modelos foram avaliados quanto a sua clareza, 

compreensibilidade e completude. Quanto a completude não houve diferença significativa 

entre as duas linguagens. Quanto a clareza e compreensibilidade foram encontradas 

diferenças significativas entre a OPM e UML, em favor da OPM. Porém devido ao fato de 

que a completude não mostrou diferenças significativas entre as linguagens, e o fato de a 

UML ser mais popular, foi decidido ensinar as duas linguagens nos cursos de engenharia de 

sistemas de informação (Dori et al., 2014). 

O Quadro 3 apresenta uma comparação entre duas linguagens de modelagem 

candidatas para o uso em um novo arcabouço para desenvolvimento de sistemas complexos, 

segundo um estudo de Sharon et al. (2015). As linguagens são comparadas quanto ao número 

de tipos de diagramas, habilidade de simulação, modo de representação e gerenciamento de 

complexidade. Neste contexto, a OPM foi selecionada, por ter apenas um tipo de diagrama, 

por representar sistemas de forma visual e textual e por possibilitar simulação dos modelos. 

Além disso, possui intrinsicamente a capacidade de gerenciar a complexidade de sistemas, 

utilizando as funções de in-zooming e unfolding (Sharon et al., 2015).  

Quadro 3 - Comparação entre UML e OPM 

 UML OPM 

Número de tipos de diagramas 14 1 

Modos de Representação Diagramas e Texto Diagramas e Texto 

Habilidade de Simulação Não Sim 

Gerenciamento de Complexidade 

(in-zoom, unfold) 
Não Sim 

Fonte: adaptado de Sharon et al. (2015) 
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Uma das principais características da OPM é sua capacidade de abstrair e detalhar 

um sistema utilizando a mesma notação nestes diferentes níveis. Em sistemas complexos e 

interdisciplinares, com domínios distintos, em que vários envolvidos necessitam ter 

entendimento do sistema, esta característica da OPM facilita a clareza. Em um estudo de caso 

aplicado a SOA (Service-Oriented Architecture), conclui-se que a representação de serviços 

como objetos, apresentando o seu comportamento e a interação entre serviços, em um único 

diagrama relacionando-se múltiplos serviços, em um mesmo diagrama, obtendo-se a solução 

como um todo, traz simplicidade ao fornecer um modelo para integrar os diferentes serviços 

(Mohammad, 2009). 

A utilização da OPM como método para desenvolvimento ágil de sistemas foi 

avaliada como aderente ao uso em sistemas nos quais os requisitos evoluem com o tempo, 

adicionando novas funcionalidades. Os autores afirmam que pode haver uma sinergia entre a 

rapidez para tornar o produto disponível no mercado e a modelagem do sistema. É proposto 

um arcabouço, que se propõe ágil, por cobrir aspectos da evolução funcional e estrutural dos 

sistemas. O conceito chave do arcabouço proposto é o modelo de sistemas evolutivos (ESM 

– Evolving System Model). O modelo básico é apresentado na Figura 10. O sistema consiste 

de diversos subsistemas. O sistema apresenta uma funcionalidade, que tem valor para um 

beneficiário. O cenário por sua vez tem um aspecto mais comportamental do sistema, ao 

contrário da funcionalidade que tem um aspecto mais funcional. Ambos são compostos por 

um conjunto de funções que podem ser utilizadas por vários sistemas e usuários. A distinção 

entre funcionalidade e cenário permite uma modelagem funcional e procedimental no mesmo 

modelo (Mordecai & Dori, 2015). 

Figura 10 - Padrão básico de projeto do sistema. 

 

Fonte: Adaptado de Mordecai & Dori (2015) 

A adição de uma variante evolutiva do sistema é apresentada na Figura 11, que 

representa o padrão do modelo de sistemas evolutivos. Usando este padrão diversas variantes 
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de um mesmo subsistema podem ser definidas em um mesmo modelo e as funções podem 

ser associadas a estas variantes. As variantes das funções são reutilizáveis, elas são invocadas 

pelas atividades que se tornam blocos para construir cenários variantes, que seriam a 

manifestação de como os cenários evoluem ao longo do tempo, devido à adição de novos 

cenários ou mudanças de requisitos. A capacidade deste arcabouço de capturar variações e 

modificações em um projeto existente torna o modelo conceitual uma ferramenta valiosa para 

a engenharia de sistemas (Mordecai & Dori, 2015). 

Figura 11 - Padrão do modelo de sistemas evolutivos 

 

Fonte: Adaptado de Mordecai & Dori (2015) 
Em projetos complexos, pode-se utilizar práticas de planejamento de projeto, como 

por exemplo a WBS (estrutura de decomposição de trabalho, do inglês Work Breakdown 

Structure) na criação de sistemas. Porém, tal prática, ao decompor o sistema, resulta em falta 

de uma representação explicita e direta das múltiplas faces do mesmo. No desenvolvimento 

de sistemas, diversos times estão envolvidos e o alinhamento entre eles é crucial para o seu 

sucesso. Utilizando os diagramas da OPM, um sistema complexo é dividido em subsistemas 

apresentando a relação entre eles. Além disso, os requisitos de tempo e pré-requisitos para 

realização de determinada tarefa são adicionados ao próprio modelo. Propondo assim um 

modelo de gerenciamento de projeto orientado a modelos utilizando-se a OPM, integrando 

na estrutura do sistema, itens de gerenciamento do projeto. O plano, assim como os diagramas 

do sistema, podem ser revisados por exemplo, em sprints de projetos ágeis de 

desenvolvimento (Sharon et al., 2015). 
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2.6 Discussão 

Existe uma diversidade grande de processos de desenvolvimento de software 

iterativo e incremental, com diferenças e especificidades de cada modelo, porém eles 

caracterizam-se sempre pelas entregas frequentes de software em ciclos definidos e uma visão 

evolucionária do sistema, seja por novas funcionalidades ou o aprimoramento do software. 

Para ilustrar, a Figura 12 mostra as funcionalidades que determinado sistema irá desempenhar 

definidos na forma de retângulos. Em azul são destacados os entregáveis, que podem ser uma 

funcionalidade completa ou uma parte dela, que foram selecionadas para desenvolvimento 

em determinada iteração. A soma de todas as funcionalidades apresentam uma visão geral de 

todo o sistema definido até determinado momento. O software pode evoluir e novas funções 

podem ser adicionadas a ele, o que é representado como um retângulo de linha tracejada. 

Cada funcionalidade estará pronta para ser entregue após as fases de elicitação e análise dos 

requisitos, projeto, construção e teste do software. 

Figura 12 - Funcionalidades e entregáveis em processos iterativos, incrementais e 

ágeis de desenvolvimento de software 

 

Fonte: Autoria própria 

Neste trabalho será considerado o modelo genérico descrito na Figura 12 como 

definição de desenvolvimento iterativo, incremental e ágil. Desta maneira, limitando neste 

escopo as características que deverão ser contempladas ao definir a melhor utilização da 

abordagem proposta no Capítulo 3 deste documento. 

Diante das dificuldades de modelagem apresentadas, a OPM mostrou-se útil na 

modelagem de aplicações e sistemas, em comparação com outras linguagens de modelagem, 

notadamente a UML. Seus mecanismos intrínsecos de gerenciamento da complexidade 

favorecem a modelagem de sistemas, com diferentes níveis de abstração. Além disso, sua 
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notação com número reduzido de elementos colabora para facilitar sua compreensão. 

Desta maneira, vislumbra-se sua aplicação como instrumento para que a atividade 

de modelagem seja utilizada de forma sistemática em projetos de desenvolvimento de 

software, principalmente em processos de desenvolvimento iterativo e incremental de 

software, entre eles os métodos ágeis, devido as suas características de simplicidade e 

trabalhos que já apontam a vantagens de usar a OPM em abordagens evolutivas. 
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3 Abordagem para Modelagem PIASO 
Neste capitulo é apresentada a proposta de uma abordagem de modelagem para 

projeto de software em desenvolvimento iterativo, incremental e ágil, utilizando a OPM. Esta 

nova abordagem foi nomeada PIASO – Projeto Iterativo, Incremental e Ágil de Software 

utilizando a OPM. 

3.1 Visão geral da Abordagem Proposta 

O PIASO foi proposto como uma abordagem visando diminuir as dificuldades de 

modelagem em projetos de desenvolvimento de software, por meio de mecanismos 

intrínsecos da OPM, no contexto de processos iterativos, incrementais e ágeis, e levando-se 

em consideração as peculiaridades inerentes destes processos.  

A primeira característica do PIASO é que ele é iterativo e incremental como a larga 

maioria dos processos modernos de software. A modelagem do software é realizada meio de 

iterações, gerando incrementos na modelagem que podem ser, então, implementados e 

testados, gerando o respectivo incremento de software a cada iteração.  

Outra característica da abordagem proposta é que a modelagem será mista em 

relação à maneira pela qual o detalhamento é realizado, isto é, em amplitude e profundidade. 

O ponto de partida para o desenvolvimento de uma solução de software é a definição dos 

requisitos de alto nível deste software. Com base nesta especificação, a solução de software 

poderá ser dividida (i.e., arquitetada) em macrocomponentes que cumprem as 

funcionalidades expressas pelos requisitos do sistema. Assim, primeiro define-se uma visão 

geral do sistema contendo todas as funcionalidades previstas em um alto grau de abstração. 

A seguir, ao longo de cada iteração, uma ou mais funcionalidades são entregues, ou seja, um 

desenvolvimento em profundidade é conduzido. Este aspecto de entrega de valor a cada 

iteração é, também, um dos princípios dos métodos ágeis. Alternativamente, é possível (e 

comum) o desenvolvimento de iterações iniciais em amplitude de maneira a estabelecer uma 

visão arquitetural melhor definida da solução. Só então, parte-se para um desenvolvimento 

em profundidade com entregas de funcionalidades acabadas nas iterações posteriores. Isto 

caracteriza uma abordagem mista de desenvolvimento.  

Uma visão geral da abordagem PIASO é mostrada na Figura 13 empregando a 

notação OPM. As elipses (i.e. processos) representam as duas etapas do PIASO. As elipses 

tracejadas representam processos externos à abordagem, desenhados apenas como 
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referencial. Os retângulos tracejados representam objetos externos informacionais ou físicos 

(com sombreamento). Retângulos contínuos representam objetos informacionais da 

abordagem PIASO. 

Figura 13 - Visão geral da abordagem PIASO. 

 

Fonte: Autoria própria. 

As Especificações do Software representam a definição dos requisitos que deverão 

ser atendidos pelo software a ser desenvolvido. No PIASO estas especificações são 

considerados dados de entrada para o processo de modelagem. De posse das especificações 

de requisitos do software é feita a Modelagem de Alto Nível do Software que constitui a 

primeira etapa do processo PIASO. Esta estapa produz os Modelos de Alto Nível do 

Software que serão utilizados como referência para o detalhamento das funcionalidades 

escolhidas para desenvolvimento nas iterações posteriores. Nesta etapa todas as 

funcionalidades do software serão modeladas em alto nível e estes modelos constituirão a 

base para o processo de modelagem iterativa  

O Processo de Modelagem Iterativa consiste de cinco atividades concorrentes 

(Refinamento de Processos, Detalhamento de Objetos, Refinamento de Estados, Refatoração 

de Dependências, Verificação dos Modelos) que irão gerar os Modelos Detalhados da 

solução, além de uma atividade posterior, paralela à atividade de codificação, para 

Atualização dos Modelos. O processo de codificação do software é representado como um 
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processo externo à abordagem, pois o foco da mesma é unicamente a modelagem. A cada 

iteração novos modelos serão construídos com o detalhamento desejado para descrever a 

solução completa das funcionalidades escolhidas para o desenvolvimento naquela iteração. 

O processo de modelagem iterativa é realizado pelo Time de Desenvolvimento de Software. 

A condução do processo de desenvolvimento exigirá um Gerenciamento das Iterações, feito 

pelo Gerente de Projeto. Este gerenciamento determina prazos, escopo e responsabilidades 

nas iterações, entre outros aspectos. 

A abordagem PIASO caracteriza-se como um abordagem iterativa uma vez que ela 

prevê na sua segunda etapa a realização de iterações de modelagem, ou seja, de um 

encadeamento de ciclos de refinamento ou detalhamento dos modelos. Ela é, também, 

caracterizada como incremental, pois cada iteração produzirá um incremento sobre o modelo 

do software em desenvolvimento. Adicionalmente, o autor a caracteriza, também, como ágil 

pois sendo iterativa e incremental, a abordagem PIASO pode ser empregada em conjunto 

com métodos ágeis existentes (notadamente, Scrum). Adicionalmente, os recursos de 

abstração da OPM (i.e., in-zoom e unfold) e sua notação compacta (um único modelo de 

diagrama – OPD) e praticidade (i.e. facilidade de composição e entendimento dos modelos) 

favorecem seu emprego ou seu alinhamento com os métodos ágeis. 

3.2  Descrição da Abordagem PIASO  

Esta seção detalha os processos que compõem a abordagem PIASO. Para esclarecer 

os conceitos e forma de condução das atividades envolvidas no PIASO, serão apresentados 

exemplos baseados em um software de interface gráfica para um sistema de controle de 

consumo elétrico de uma residência. Este software deverá permitir o gerenciamento de 

informações dos equipamentos instalados na residência, permitir a configuração de perfis de 

consumo, notificar falhas e controlar parâmetros do inversor grid-tie, além de fornecer ao 

usuário a possibilidade de visualizar dados do sistema. Um inversor grid-tie é um inversor de 

corrente utilizado em sistemas de geração de energia residenciais para transformação da 

energia e conexão à rede de distribuição pública. Este sistema é detalhado na seção 4.1. 

 

3.2.1 Processo de Modelagem de Alto Nível do Software 

A primeira etapa da abordagem PIASO é o processo de modelagem de alto nível 

do software. Esta etapa pode ser associada, por exemplo, à fase de pré-jogo do Scrum. Os 

modelos de alto nível do software, não incluem muitos detalhes, mas trazem uma visão geral 
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do sistema a ser construído. O objetivo desta modelagem de alto nível é que ela seja completa 

o suficiente para apresentar as principais funcionalidades do software e a arquitetura da 

solução. A completude desta modelagem é determinada pela cobertura de todos os requisitos 

que foram especificados. Desta maneira, é necessário que todos os requisitos estejam 

mapeados no diagrama de alto nível. Mesmo que o nível de abstração do modelo não indique 

explicitamente como o requisito será implementado, é necessário que haja uma previsão de 

implementação dos mesmos.  

Os modelos de alto nível, assim como os outros diagramas do PIASO, serão 

constituídos pelos elementos da OPM. As funcionalidades são representadas por processos e 

a estrutura por objetos e relacionamentos. Os elementos que não serão construídos pelo time 

de desenvolvimento, mas que fazem parte da solução como, por exemplo, bancos de dados 

ou aplicações externas, também podem ser representados nos modelos de alto nível. Estes 

elementos externos devem ser representados utilizando a notação específica da OPM para 

elementos que não fazem parte do software, que são representados por linhas tracejadas. O 

uso desta notação visa trazer uma compreensão das interações do software que será 

construído com componentes já existentes, componentes construídos por terceiros, além de 

agentes e instrumentos externos ao software. 

Ao adicionar os processos e objetos, serão também feitas as ligações entre os 

mesmos. As ligações podem representar diferentes significados conforme o Quadro 2, porém 

neste nível de diagrama é interessante identificar quem serão os principais agentes ativos na 

execução do software, além dos elementos necessários, ou seja, os intrumentos para cada 

funcionalidade. Consequentemente, uma visão geral do projeto da arquitetura do software e 

os principais componentes já estarão definidos ao final desta etapa, isto auxiliará o 

planejamento das iterações como, por exemplo, na estimativa de tempo para os próximos 

iterações. As ligações feitas no diagrama de alto nível deverão ser respeitadas nos modelos 

detalhados. Caso o projeto seja alterado ao longo do processo de desenvolvimento, estas 

ligações deverão ser refatoradas. 

Para ilustrar o processo de modelagem de alto nível, serão considerados os 

requisitos de um sistema de gerenciamento de consumo elétrico, conforme a lista de 

requisitos apresentado no Quadro 8 da seção 4.1. A Figura 14 apresenta os modelos da OPM 

resultantes para o exemplo descrito, incluindo o diagrama OPD e o respectivo OPL.  
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Figura 14 - Modelos de alto nível (OPD e OPL) para a interface gráfica de um 

software de controle de um sistema grid-tie. 

  

 

Fonte: Autoria própria. 

Os requisitos foram mapeados em 5 processos e 7 objetos. Requisitos que poderiam 

ser atendidos de maneira agrupada foram mapeados em processos mais abrangentes como, 

por exemplo, o processo “Manter Equipamentos” e “Manter Perfil de Consumo”, que são 

responsáveis por realizar o gerenciamento dos cadastros da “Lista de Equipamentos” e “Lista 

de Perfis de consumo”. Este mapeamento dos requisitos para processos e objetos nos modelos 

de alto nível é apresentado no Quadro 4. 
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Quadro 4 - Mapeamento dos requisitos do exemplo Grid-tie no diagrama de alto 
nível 

Elementos Requisitos 

Manter Equipamentos RF01, RF02, RF03 

Manter Perfil de Consumo RF04, RF05, RF06 

Lista de Equipamentos e Lista de Perfis de Consumo RF07, RF08, RF09, RF10 

Selecionar Perfil de Consumo RF11, RF12, RF13, RF14 

Relatório e Gerar Relatório RF15, RF16, RF17, RF18, RF19, RF20 

Falha e Notificar Falha 
RF21, RF22, RF23, RF24, RF25, RF26, 
RF27, RF28, RF29, RF30  

Fonte: Autoria própria 

Além dos objetos informacionais (Relatorio, Falha, Lista de Equipamentos e Lista 

de Perfis de Consumo), alguns objetos possuem funções especiais, como o objeto “Usuário” 

que representa o agente ativo que interfaceará o software. Por sua vez, o objeto “Banco de 

Dados” é representado com um instrumento externo que será necessário na execução de 

alguns processos. Há também o objeto “Controle Grid-Tie” que é representado como um 

objeto externo ao software, que interage com ele. 

Esta seção apresentou as características do processo de modelagem de alto nível do 

software. Na próxima seção será detalhado o processo de modelagem iterativa.   

 

3.2.2 Processo de Modelagem Iterativa 

O processo de modelagem iterativa é realizado para cada iteração ao longo do 

desenvolvimento do software. Como analogia, as iterações corresponderiam aos sprints no 

método Scrum. Durante cada iteração do processo de desenvolvimento empregando a 

abordagem PIASO, cinco subprocessos concorrentes são realizados: refinamento de 

processos, detalhamento de objetos, refinamento de estados, refatoração de dependências e 

verificação dos modelos.  

Além destes, é representado também neste processo a codificação do software, 

como uma atividade externa. Esta atividade foi explicitada na abordagem como externa pois 

o foco do PIASO é a modelagem de software. Porém, durante a codificação é possível, e 

comum, que detalhes do projeto fiquem mais claros e dificuldades sejam percebidas, exigindo 

que o projeto (e sua modelagem) seja revisto. Consequentemente, foi incluído o processo de 

atualização dos modelos, durante o processo iterativo. Assim, os modelos são atualizados à 
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medida que for necessário em decorrência de ajustes observados na codificação. 

Uma vez que o processo de modelagem iterativa é realizado durante cada iteração 

do processo de desenvolvimento e como estes ciclos podem ser curtos (e.g., a duração de um 

Sprint no Scrum é usualmente de 2 à 4 semanas), esta modelagem não deve demandar muito 

tempo do time de desenvolvimento para a sua execução. O nível de detalhamento deve ser 

somente o necessário para cumprir o objetivo planejado para a iteração que será realizada. 

Este objetivo pode ser o detalhamento de um funcionalidade (processo ou subprocesso do 

modelo do software associado a algum requisito) ou uma alteração de projeto relacionado a 

interações anteriores. O tempo despendido no processo de modelagem iterativa não deve ser 

considerável em relação ao tempo total da iteração. 

O processo de modelagem iterativa, visa especialmente a construção dos modelos 

detalhados do software, porém, como o projeto de software não é definitivo e pode sofrer 

mudanças, é possível que os modelos de alto nível de software também sofram alterações. 

Nas próximas seções serão detalhados cada um dos processos que compõe o processo 

de modelagem iterativa. 

  

3.2.2.1 Refinamento de Processos 

A partir do diagrama de alto nível, os processos serão detalhados ao longo das 

iterações. O detalhamento se dará utilizando as funções de in-zoom e unfold da OPM. 

Utilizando-se a função in-zoom cada processo é detalhado sem adicionar novas 

ligações a processos externos. A posição dos subprocessos dentro do processo no modelo 

representa a sua ordem de execução. A ordem de execução é do topo para a base. Processos 

desenhados lado a lado são executados paralelamente. Considerando o exemplo da Figura 14, 

o detalhamento do processo “Gerar Relatório” é mostrado na Figura 15, gerando 3 

subprocessos executados sequencialmente: “Entrar Dados Filtro”, “Recuperar Informações” 

e “Mostrar Relatório”.  
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Figura 15 - Detalhamento "Gerar Relatório" utilizando a função in-zoom. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Quando novas ligações de invocação são detalhadas, utiliza-se o mecanismo de 

unfold. Utilizando-se este mecanismo as chamadas de execução de um subprocesso são 

explicitamente desenhadas. Considerando o exemplo apresentado na Figura 14, supõe-se que 

a funcionalidade de “Manter Perfil de Consumo” seja escolhida para ser desenvolvida em 

determinada iteração. Neste caso será necessário detalhar esta funcionalidade, como ilustrado 

na Figura 16. O processo “Manter Perfil de Consumo” foi detalhado nos subprocessos 

“Cadastrar”, “Apresentar”, “Alterar” e “Excluir”. O símbolo de um triângulo preenchido 

representa que os subprocessos compõem o processo ligado a eles. Os processos se 

relacionam com o objeto “Lista de Perfis de Consumo” 

Figura 16 - Detalhamento "Manter Perfil de Consumo" utilizando a função unfold 

 

Fonte: Autoria própria 
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A cada iteração detalha-se uma funcionalidade por completo aumentando-se a 

compreensão da solução e, caso seja necessário, o diagrama de alto nível poderá ser 

atualizado. Adicionalmente, novas funcionalidades podem ser requisitadas, acrescentando-se 

às funcionalidades presentes no início do projeto nos modelos de alto-nível de softaware. 

 

3.2.2.2 Detalhamento de Objetos 

Os atributos de um objeto serão detalhados ao longo das iterações da mesma 

maneira que os processos, utilizando-se os mecanismos de in-zoom e unfold. O in-zoom para 

objetos indica a criação de um novo contexto, no qual é possível modelar os atributos de 

forma espacial e lógica. Porém, usualmente, o que deseja-se detalhar em um objeto é a sua 

hierarquia de componentes ou especializações, o que é feito, utilizando-se o mecanismo de 

unfold. O objeto a ser detalhado é a raiz da árvore e novos objetos representam os atributos 

exibidos pelo objeto ou a sua decomposição em subobjetos, caso o objeto possua várias 

partes. 

Objetos também podem exibir ou ser compostos por processos. Portanto, durante o 

detalhamento de objetos, novos processos podem ser criados. A Figura 17 apresenta o objeto 

“Lista de Equipamentos” detalhado utilizando-se a função unfold. O objeto é composto pelo 

objeto “Equipamento” que exibe os atributos “Nome” e “Localização”, além de exibir o 

processo “validarDados”. 

Figura 17 - Detalhamento do Objeto "Lista de Equipamentos" utilizando a função 

unfold 

 

Fonte: Autoria própria 
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3.2.2.3 Refinamento de Estados 

A OPM permite ocultar ou mostrar estados na representação dos objetos. Os estados 

podem ser criados ao longo das iterações, permitindo explicitar o fluxo de dependências dos 

processos por meio de relações (e.g., consumo, resultado e efeito), que ocorrem dependendo 

de estados específicos dos objetos ou que alteram o estado de objetos posteriores a execução 

do processo.  

Ao criar os modelos, pode surgir a necessidade de diferenciar o fluxo de execução 

do processo. Porém, em diagramas de níveis superiores, dependendo da quantidade de 

elementos presentes no diagrama, deixar estes estados visíveis pode dificultar a compreensão 

do diagrama. Consequentemente, é possível deixar os estados ocultos e somente mostrá-los 

em diagramas mais detalhados. 

A Figura 18 apresenta o refinamento de estados feitos para o objeto “Controle Grid-

Tie”. Neste caso, apesar do objeto ser externo ao software, julgou-se necessário representar 

os estados para que ficasse claro que os eventos que habilitariam os processos “Apresentar 

Falha” e “Apagar Falha” são invocados a partir de estados diferentes. Observa-se, neste 

exemplo, que o refinamento dos objetos “EventoNotificar” e “EventoApagar” foi necessário 

após o processo “Notificar Falha” ser detalhado e evidenciar os dois subprocessos 

“Apresentar Falha” e “Apagar Falha”. 

Figura 18 - Detalhamento de Estados 

   

Fonte: Autoria própria 
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3.2.2.4 Refatoração de Dependências 

Ao longo do desenvolvimento do software pode ser necessário adicionar novos 

elementos aos modelos e, consequentemente, será necessário adaptar as ligações no mesmo 

diagrama ou em diagramas de detalhamento. A refatoração de dependências pode ser 

necessária também caso haja necessidade de alguma alteração devido às correções que foram 

necessárias após encontrar erros durante a verificação. 

A Figura 19 ilustra parcialmente o diagrama de alto nível para o exemplo da 

interface gráfica do software de controle do sistema Grid-tie, antes do detalhamento do 

processo “Manter Perfil de Consumo”. Quando este processo estava sendo detalhado, foi 

verificado que seria necessário criar um objeto “Lista de Equipamentos” que seria utilizado 

para associar ao objeto “Lista de Perfis de Consumo”. Consequentemente, foi necessário criar 

o processo “Manter Equipamentos” que foi adicionado ao diagrama de alto nível, 

adicionando novas relações com o “Usuário” e também com o “Banco de Dados”, como 

mostrado na Figura 14. 

Figura 19 - Diagrama de alto nível parcial, anterior ao detalhamento de "Manter 

Perfil de Consumo". 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.2.2.5 Verificação dos Modelos 

Ao longo da realização da etapa de modelagem iterativa, será realizada a 

verificação dos modelos. Esta atividade visa garantir que os modelos criados sejam 

revisitados para que seja feita uma revisão dos mesmos. Um dos objetivos é verificar se todos 

os requisitos especificados estão mapeados em elementos do projeto do software. Esta 

verificação será realizada pelo próprio time de desenvolvimento, podendo ser realizada pela 

pessoa que criou os modelos ou por seus pares. Além dessa revisão semântica dos modelos, 

é previsto também uma revisão da sintaxe dos modelos. 

Ao utilizar-se a ferramenta OPCAT (Dori et al., 2003) para criação dos modelos, é 

feita automaticamente uma verificação da sintaxe da OPM, conforme exemplo ilustrado na 
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Figura 20. Ao realizar uma ação que não é permitida na OPM, uma mensagem de erro é 

mostrada pela OPCAT e a ação não é finalizada.  

Figura 20 - Erro de sintaxe gerado pelo OPCAT. 

 

Fonte: Autoria própria. 

No exemplo, um erro genérico é apresentado, porém há situações em que o erro é 

especificado, conforme apresentado no Quadro 5. Estas mensagens de erro previnem que os 

modelos criados possuam erros de sintaxe e, além disto, também exercem uma função 

educativa, orientando para que novos erros sejam evitados. 

Quadro 5 – Exemplos de erros de eintaxe gerados pelo OPCAT 

Exemplos de erros de sintaxe gerados pelo OPCAT (traduzido do inglês) 

Processos não podem ser conectados usando uma ligação de resultado 

Um processo e um objeto não podem ser conectados usando uma ligação de instrumento 

Objetos não podem ser conectados usando uma ligação de condição 

Duas coisas não podem ser conectadas com mais de uma ligação estrutural 

Uma coisa não pode ser conectada com ela mesma 

Fonte: Autoria própria 

3.2.2.6 Atualização dos Modelos 

No processo de modelagem iterativa do PIASO foi incluída a atividade de 

codificação do software como um elemento externo à abordagem. Isto deve-se ao fato da 

abordagem dar ênfase ao projeto do software. Contudo, ao realizar a atividade de codificação 

é possível que novos detalhes sejam definidos e que haja a necessidade de atualizar os 

modelos criados. Assim, foi incluído o processo de atualização dos modelos na abordagem. 

Este processo foi incluído na abordagem de forma explícita para orientar que os 

modelos fossem atualizados concomitantemente à etapa de codificação. Desta maneira, os 

modelos, ao final de cada iteração, representariam de maneira exata o incremento de software 

criado. Consequentemente, ao final do projeto, os modelos corresponderiam ao software 

entregue e cumpririam um dos seus papéis de servir como documentação do projeto, 

facilitando a manutenção do software e o planejamento de novas funcionalidades.  
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3.3 Considerações Finais do Capítulo 

Este capítulo descreveu a abordagem PIASO. Primeiramente, foi apresentada uma 

visão geral da abordagem, discorrendo-se sobre as suas principais características. Em 

seguida, foi feito um detalhamento das atividades que compõem a abordagem, utilizando-se 

como exemplo um software de interface gráfica para um sistema de controle de consumo 

elétrico de uma residência. As especificações deste software serão detalhadas no próximo 

capítulo, o qual apresenta, também, outros dois experimentos que foram executados para 

avaliação da abordagem proposta. 



 

 

 

60 

4 Experimentos Realizados 
Ao longo deste trabalho foram realizados três experimentos. O primeiro deles foi 

um estudo de caso, o qual teve por objetivo familiarizar-se com a OPM. Posteriormente, estas 

informações foram utilizadas, em conjunto com informações da revisão bibliográfica, para 

criar a abordagem PIASO. Após a definição da abordagem foi realizado um experimento com 

profissionais da área de desenvolvimento de software para que fosse feita uma avaliação 

crítica da abordagem. Por fim, realizou-se um estudo de caso no qual um projeto de um 

software foi criado utilizando a abordagem PIASO. Estes experimentos serão detalhados nas 

seções posteriores. 

4.1 Experimento preliminar com a OPM 

Nesta primeira fase do projeto de pesquisa foi feito um experimento em que uma 

aplicação de software foi modelada pelo próprio autor utilizando a OPM. Este experimento 

teve como objetivo a familiarização com a OPM, aprofundando-se na sua notação e no uso 

da ferramenta OPCAT. 

O contexto de negócio deste cenário foi definido e com base nele foram 

identificados os problemas enfrentados. A partir dos problemas foram identificadas as 

necessidades dos possíveis usuários desse sistema. Com base nestas informações, foram 

definidos os requisitos funcionais e não-funcionais do sistema. Na sequência, protótipos da 

interface gráfica foram criados. O contexto de negócio, problemas, necessidades, requisitos 

e protótipos das interfaces gráficas são apresentados em detalhes nas seções subsequentes. 

4.1.1 Contexto de Negócio 

O contexto de negócio deste estudo de caso é uma residência com alimentação 

elétrica pública fornecida por uma distribuidora de energia e que possui um equipamento 

próprio de microgeração de energia renovável. A produção renovável é inconstante pois 

depende de fatores ambientais variáveis, como a luz solar ou vento. Para controlar o 

fornecimento ou consumo de energia conforme a demanda da residência é necessário um 

sistema inversor grid-tie. Quando há produção de energia renovável excedente ao consumo, 

esta é fornecida para a rede pública, gerando créditos ao morador. De modo opcional, é 

possível utilizar a energia para carregar um banco de baterias e somente fornecer energia à 

rede pública quando este estiver totalmente carregado. Na falta de geração própria de energia, 

a residência esgota a bateria e, a seguir, consome energia da rede elétrica pública. 
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4.1.2 Problemas 

Os problemas que devem ser resolvidos com esta solução são numerados no Quadro 6: 

Quadro 6 - Lista de problemas a serem resolvidos pela interface grid-tie 

Problemas 

P1. O usuário deve controlar (manualmente) a iluminação da residência para garantir que não haja 
iluminação inútil (locais sem ninguém ou excesso de iluminação) sob pena de gastar mais energia que 
o necessário ou sentir-se desconfortável com relação a questão ambiental. 

P2. O usuário deve escolher e ajustar a iluminação de acordo com suas necessidades sob pena de ter 
uma iluminação inadequada para determinada ocasião. 

P3. O usuário deve garantir que todos os equipamentos estão operando apropriadamente sob pena de 
perdas financeiras ou mesmo sofrer danos físicos. 

P4. O usuário deve estar convencido (em termos financeiros, desempenho do sistema e de contribuição 
ambiental) da geração renovável sob pena de desmotivação para investimento e manutenção do 
sistema de geração renovável. 

Fonte: Autoria própria 

4.1.3 Necessidades 

As necessidades do usuário foram identificadas com base nos problemas 

apresentados e são listadas no Quadro 7. 

Quadro 7 - Lista de necessidades a serem supridas pela interface grid-tie 

Necessidades 

N01. O usuário precisa controlar a iluminação dos ambientes de acordo com horários. 

N02. O usuário precisa controlar a potência utilizada por determinados equipamentos, os quais 
possuam potência de consumo ajustável, de acordo com ocasiões. 

N03. O usuário precisa controlar os limites aceitáveis para que o sistema tome decisões de consumo 
de acordo com as condições externas. 

N04. O usuário precisa saber quais equipamentos estão inoperantes. 

N05. O usuário precisa saber quando um equipamento se torna inoperante. 

N06. O usuário precisa saber quais equipamentos não estão operando conforme o esperado. 

N07. O usuário precisa saber quando os equipamentos deixaram de funcionar corretamente. 

N08. O usuário gostaria de saber quais horários são mais favoráveis para utilizar equipamentos de 
maior consumo. 

N09. O usuário precisa saber informações relacionadas à geração do sistema. 

N10. O usuário precisa saber informações relacionadas à energia consumida da rede privada. 

N11. O usuário precisa saber informações relacionadas ao armazenamento de energia do sistema. 

N12. O usuário precisa saber informações relacionadas à energia consumida da rede pública. 

N13. O usuário precisa saber informações relacionadas à energia fornecida à rede pública. 

N14. O usuário precisa saber caso haja sobrecarga no sistema. 

N15. O usuário precisa saber quando houve sobrecarga no sistema. 

N16. O usuáro precisa ser informado caso haja sobreaquecimentos no sistema. 

N17. O usuáro precisa ser informado quando houve sobreaquecimentos no sistema. 

Fonte: Autoria própria 
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4.1.4 Requisitos Funcionais 

Os requisitos funcionais do software foram determinados para que as necessidades 

do usuário fossem atendidas e são apresentados no Quadro 8: 

Quadro 8 - Requisitos funcionais da interface grid-tie 

Requisitos funcionais 

RF01. O software deverá permitir cadastrar um novo equipamento da unidade de consumo. 

RF02. O software deverá permitir modificar dados de um equipamento existente da unidade de 
consumo. 

RF03. O software deverá permitir apagar um equipamento existente da unidade de consumo. 

RF04. O software deverá permitir cadastrar um novo perfil de consumo, agregando informações de 
equipamentos cadastrados. 

RF05. O software deverá permitir modificar um perfil de consumo existente. 

RF06. O software deverá permitir apagar um perfil de consumo existente. 

RF07. O software deverá permitir que sejam configurados valores de potência dos equipamentos dos 
perfis de consumo de acordo com dias da semana. 

RF08. O software deverá permitir que sejam configurados valores de potência dos equipamentos dos 
perfis de consumo de acordo com horários. 

RF09. O software deverá permitir que sejam configurados valores de potência dos equipamentos dos 
perfis de consumo de acordo ocasiões especiais (por exemplo: jantar romântico, jantar com amigos, 
meditação). 

RF10. O software deverá permitir que sejam configurados faixas de valores de potência dos 
equipamentos dos perfis de consumo de acordo com a oferta de energia gerada pelo sistema. 

RF11. O software deverá utilizar um perfil de utilização padrão quando nenhum perfil for cadastrado 
no sistema. 

RF12. O software deverá permitir a seleção de um perfil de utilização. 

RF13. O software deverá utilizar o perfil selecionado pelo usuário para controlar o sistema. 

RF14. O software deverá controlar o sistema para regular a potência em perfis de consumo com faixa 
de potência de acordo com a geração do sistema. 

RF15. O software deverá possibilitar visualizar em um painel de controle indicações de geração de 
energia em tempo real, facilitando a decisão do usuário de utilizar equipamentos de maior potência 
em horários de maior geração de energia pelo sistema. 

RF16. A indicação referente ao RF015 deverá ser facilmente visualizada, podendo ser em forma de 
semáforo, o qual verde indicaria geração de energia com excedente sendo fornecido à rede pública ou 
carregando as baterias, amarelo indicando geração suficiente para a demanda ou utilizando energia 
das baterias e vermelho indicando que a energia está sendo recebida da rede. 

RF17. O software deverá possibilitar emitir um relatório com consumo total de energia, energia 
gerada, energia fornecida e energia recebida da rede, por período diário (em horas), semanal (em dias), 
mensal (em dias) e anual (em meses). 

RF18. O software deverá possibilitar visualizar o estado de carga das baterias. 

RF19. O software poderá possibilitar visualizar dados referentes à economia financeira oriunda da 
implantação do sistema. 

RF20. O software poderá possibilitar visualizar dados referentes à economia ambiental oriunda da 
implantação do sistema (por exemplo: árvores plantadas, redução da emissão de carbono, diminuição 
da temperatura da atmosfera). 

RF21. O software deverá emitir um alerta quando houver algum equipamento inoperante no sistema. 
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Quadro 8- Requisitos funcionais da interface grid-tie (continuação) 

RF22. O software deverá registrar uma mensagem quando houver algum equipamento inoperante no 
sistema, indicando quando o equipamento deixou de funcionar e qual equipamento está inoperante. 

RF23. O software deverá emitir um alerta quando houver algum equipamento apresentando falha no 
sistema. 

RF24. O software deverá registrar uma mensagem quando houver algum equipamento apresentando 
falha no sistema, indicando quando o equipamento apresentou a falha e qual falha é esta. 

RF25. O software deverá emitir um alerta quando houver alguma sobrecarga no sistema. 

RF26. O software deverá registrar uma mensagem quando houver alguma sobrecarga no sistema, 
indicando quando houve a sobrecarga. 

RF27. O software deverá emitir um alerta quando houver algum sobreaquecimento no sistema. 

RF28. O software deverá registrar uma mensagem quando houver algum sobreaquecimento no 
sistema, indicando quando houve a sobrecarga. 

RF29. O software deverá registrar uma mensagem de erro em um arquivo quando ações inesperadas 
forem executadas pelo software. 

RF30. O software deverá possibilitar ao usuário visualizar as mensagens de alerta referentes aos RF21 
ao RF29. 

Fonte: Autoria própria 

4.1.5  Requisitos Não-funcionais 

Os requisitos não-funcionais foram determinados de acordo com as restrições e 

características técnicas desejadas para o projeto e são apresentados no Quadro 9. 

Quadro 9 - Requisitos não-funcionais da interface grid-tie. 

Requisitos não-funcionais 

RNF01. O software deverá possuir uma interface gráfica de acordo com as diretrizes de comunicação 
visual da empresa fornecedora do produto. 

RNF02. O software deverá ser apresentado em uma tela touch-screen de 7 polegadas. 

RNF03. O software utilizará sistema operacional Windows Embedded, que fornece suporte para 
touch-screen e teclado padrão em software para entrada.  

RNF04. O software deverá possuir uma ajuda ao usuário com textos explicativos sobre as 
funcionalidades de cada tela. 

RNF05. O software deverá acessar um sistema de banco de dados com as informações geradas pelo 
sistema. 

RNF06. O software deverá permitir a seleção de um perfil de utilização em até 2 toques na tela, 
referente ao RF012. 

Fonte: Autoria própria 

4.1.6 Interfaces com o usuário 

Em uma etapa anterior à modelagem do software foram feitos os protótipos de 

interface com o usuário. Estes protótipos auxiliaram no entendimento da solução e são 

apresentados nas próximas seções. 
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4.1.6.1 Painel de Controle 

A Figura 21 apresenta o protótipo da tela de painel de controle, na qual se 

encontram informações relativas à operação do equipamento, contendo indicação de carga 

das baterias (podendo haver mais de uma) - RF18. Esta tela possibilitará ao usuáro selecionar 

o perfil de consumo a ser utilizado - RF12. Além de permitir a visualização de mensagens de 

alerta - RF21, RF22, RF23, RF24, RF25, RF27. Nesta tela também encontra-se um sinal 

visual da situação atual do gerador - RF15, RF16. Finalmente, será possível também 

visualizar a economia financeira e ambiental em decorrência do uso do sistema - RF19, RF20. 

Figura 21 - Protótipo tela painel de controle. 

 

Fonte: Autoria própria 

4.1.6.2 Perfis de Consumo 

A Figura 22 apresenta o protótipo da tela de perfis de consumo. Nesta tela será 

possível adicionar, editar, apagar e clonar perfis de consumo - RF04, RF05, RF06. Outra tela 

com mais detalhes será aberta quando as ações de adicionar e editar perfis são selecionadas, 

seu protótipo é apresentado na Figura 23. Esta tela também apresentará os perfis já 

configurados no sistema. Semelhante à esta tela, há uma tela de gerenciamento de 

equipamentos - RF01, RF02, RF03. 
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Figura 22 - Protótipo tela perfis de consumo. 

 

Fonte: Autoria própria 

A Figura 23 apresenta o protótipo da tela na qual será possível configurar os perfis 

de consumo. Será possível adicionar os equipamentos gerenciados pelo perfil de consumo, 

além de configurar o percentual da potência a ser utilizado do equipamento e a faixa de 

tolerância, de forma que o sistema poderá controlar o consumo de acordo com a oferta de 

energia. O percentual de potência e tolerância serão configurados de acordo com horários e 

dias da semana RF07, RF08, RF09, RF10.  

Figura 23 - Protótipo tela de configuração de perfis de consumo. 

 

Fonte: Autoria própria 
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4.1.6.3 Relatórios 

A Figura 24 apresenta o protótipo da tela de relatórios a serem gerados pelo sistema. 

Será possível escolher entre diversos tipos de informações para determinado período RF17, 

RF30. 

Figura 24 - Protótipo tela de relatórios. 

 

Fonte: Autoria própria 

A Figura 25 apresenta um exemplo de relatório gerado contendo informações de 

energia gerada pelo sistema, fornecida para rede, recebida da rede e o consumo do sistema 

alimentado. 

Figura 25 - Exemplo de relatório gerado. 

 

Fonte: Autoria própria 
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4.1.6.4 Ajuda 

A Figura 26 apresenta um protótipo da tela de ajuda para o usuário - RNF04. Nela 

serão mostradas as descrições dos ícones utilizados, além das funcionalidades disponíveis. 

Figura 26 - Protótipo da tela de ajuda para o usuário. 

   

Fonte: Autoria própria 

 

4.1.7 Modelagem 

Após a definição dos requisitos e uma etapa inicial de prototipagem das telas da 

interface gráfica iniciou-se o processo de modelagem. Neste experimento preliminar, que 

cronologicamente foi realizado antes da definição da abordagem PIASO, justamente 

objetivando familizarizar-se com as notações da OPM, foram criados também os modelos em 

UML. O motivo desta decisão foi justamente comparar de maneira exploratória como se daria 

a criação de dois diferentes tipos de modelos quando fosse usada a OPM e a UML. 

 

4.1.7.1 Modelos UML  

Em posse dos requisitos e das telas de interface gráfica, foram criados alguns dos 

modelos UML. Os modelos UML foram criados utilizando a ferramenta Visual Paradigm 

Community Edition. Primeiramente, foi criado o diagrama de caso de uso. Na sequência, foi 

criado o diagrama de classes, com base no diagrama de casos de uso e nos requisitos, assim 

como nos protótipos das interfaces com o usuário, que ajudaram a esclarecer algumas dúvidas 

do funcionamento do sistema.  

Após o término do diagrama de classes, iniciou-se a modelagem do diagrama de 
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atividades. Enquanto o diagrama atividades estava sendo criado, foi identificado que seria 

necessário adicionar alguns casos de uso.  

Ao finalizar o diagrama de atividades foi iniciada a criação do diagrama de 

sequência. Ao criar o diagrama percebeu-se que seria necessário modificar o diagrama de 

classes e de casos de uso, porque surgiram dúvidas na interação entre os objetos que causaram 

uma reflexão sobre os modelos criados anteriormente. 

O diagrama de caso de uso foi selecionado para ter uma compreensão de alto nível 

das funcionalidades que seriam disponibilizadas pelo sistema. O diagrama de classes foi 

desenhado para fornecer uma visão da estrutura do sistema. Os diagramas de atividades e 

sequência apresentam detalhes do comportamento do sistema. Estes diagramas foram 

considerados suficientes para modelar o sistema proposto. O tempo gasto para fazer a 

primeira versão dos diagramas UML foi de 8 horas. Após revisar os modelos, foram 

necessárias mais 2 horas para fazer as alterações. 

A Figura 27 apresenta o diagrama de casos de uso para o software interface grid-

tie. O ator “Usuário” representa a pessoa que interagirá com o software. O ator “Banco de 

Dados” representa sistema de gerenciamento de banco de dados necessário para armazenar 

os dados do software de maneira permanente. O ator “Controle Grid-Tie” representa o 

sistema de controle do inversor grid-tie que poderá ter algumas configurações realizadas pelo 

software, além de ser responsável por enviar notificações de falha e outros dados de 

monitoramento para a interface. Além dos atores são mostrados os casos de uso e as 

interações entre eles. 

A Figura 28 apresenta o diagrama de classes do software. As classes foram 

divididas em três pacotes: (i) Perfis de Consumo: responsável por definir os perfis de 

consumo, os equipamentos e as relações para cumprir os requisitos de configurações de 

intervalos e dias da semana; (ii) Notificações de Falha: responsável por mostrar as falhas do 

controle grid-tie para o usuário e salvar estas informações no banco de dados; (iii) Geração 

de Relatórios: responsável por implementar as solicitações para gerar os relatórios com 

informações do sistema. 
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Figura 27- Diagrama UML de Caso de Uso 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 28: Diagrama UML de Classes 

 
Fonte: Autoria própria 

A Figura 29 apresenta o diagrama de atividades do software, ou seja, o fluxo de 

controle de uma atividade para outra. Da mesma forma que o diagrama de classes, este 

diagrama foi dividido em três pacotes.  

A Figura 30 apresenta o diagrama de sequência “Notificações de Falha”. Neste 

diagrama é mostrado a sequência de mensagens entre os atores e classes. Observa-se que há 

dois fluxos de mensagem, um quando uma falha é detectada no sistema, gerando uma 

notificação na interface com o usuário e salvando a informação no banco de dados e outra 

quando o equipamento deixa o estado de falha e a notificação é apagada da interface com o 

usuário e esta informação é também registrada no banco de dados. 

A Figura 31 apresenta o diagrama de sequência “Geração de Relatório”. A partir de 

um comando do usuário, que informa os dados de tipo de relatório e período, as informações 

são recuperadas do banco de dados e mostradas na interface. 
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Figura 29-  Diagrama de Atividades. 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 30 - Diagrama de Sequência “Notificação de Falhas" 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 31 - Diagrama de Sequência “Geração de Relatórios”. 

 

Fonte: Autoria própria 

A Figura 32 mostra o diagrama de sequência para “Gerência de Perfis de Consumo”. Neste 

diagrama foram incluídas todas as funções relacionadas ao caso de uso “Selecionar Perfil de 

Consumo”, incluindo “Gerência de Equipamentos”, “Gerência de Perfis de Consumo” até a 

função final que efetivamente ativa o perfil de consumo selecionado no “Controle Grid-tie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

73 

Figura 32 - Diagrama de Sequência Gerência de Perfis de Consumo. 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

4.1.7.2 Modelos OPM 

Após a primeira fase da criação dos diagramas UML, que seria a primeira versão 

dos diagramas antes da revisão, iniciou-se a construção dos diagramas da OPM. O diagrama 

de alto nível foi criado baseado nos dados do diagrama de casos de uso e de atividades. Após 

esse passo iniciou-se a tarefa de criar os diagramas via in-zoom e unfold para os objetos 

informacionais. Para tanto, baseou-se nos diagramas de classes.  
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O tempo gasto para fazer os diagramas OPM foi de 4 horas, sendo que foi 

necessário pesquisar sobre a notação e familiarizar-se com a ferramenta OPCAT. Porém, 

deve-se levar em consideração que os requisitos já estavam mais claros. Além disso, como 

os diagramas UML já haviam sido criados, a dinâmica e estrutura do sistema já haviam sido 

definidas. Após revisar os diagramas e realizar uma leitura mais aprofundada na norma de 

especificação da OPM, verificou-se que haviam alguns equívocos ou possíveis melhorias nos 

mesmos. Entre estas melhorias, pode-se citar o fato que existiam tipos de ligações que 

poderiam ser utilizadas e que trariam maior entendimento da relação entre os objetos e os 

processos, por exemplo, entre o objeto “Banco de Dados” que teve suas ligações alteradas 

para indicar que este objeto poderia ser indicado como um instrumento necessário para os 

processos. Outra melhoria, é o fato de objetos que poderiam ser representados de forma mais 

simples em alguns diagramas e detalhados em novos diagramas usando a função unfold, como 

foi feito com o objeto “Falha”, que estava detalhada em conjunto com o processo “Notificar 

Falha” e posteriormente foi detalhada em um diagrama próprio, para facilitar a compreensão 

dos diagramas. Foram gastas mais 3 horas para realizar as alterações identificadas.  

A OPL, linguagem textual, ajudou a entender os diagramas, dando mais confiança 

quanto à coerência do diagrama OPD em relação aos requisitos. 

As funções de in-zoom e unfold têm uma navegação intuitiva. Desta maneira, foi 

simples entrar nos detalhes de um objeto ou processo, em sua profundidade. 

A Figura 33 apresenta os modelos de alto nível OPD e OPL da OPM do software. 

Ele se assemelha visualmente ao diagrama de casos de uso da UML, apresentado na Figura 

27. Além disso, constata-se que os atores do diagrama de casos de uso foram representados 

como objetos de ambiente (externos). Os processos são similares aos casos de uso, por 

exemplo, o processo “Selecionar Perfil de Consumo” é análogo ao caso de uso de mesmo 

nome. Outros processos como “Manter Equipamentos” são equivalentes aos casos de uso que 

possuem a função cadastrar, apresentar, alterar e exluir equipamento. Os objetos 

informacionais deste diagrama são análogos às classes do diagrama de classes, apresentado 

na Figura 28, por exemplo, “Falha” e “Relatório”.  
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Figura 33 - Modelos OPM de alto nível (OPD e OPL) 

 

 

Fonte: Autoria própria 

A Figura 34 apresenta o detalhamento do processo “Manter Equipamentos”. Para 

este processo decidiu-se utilizar a função unfold e detalhar os subprocessos que o compõem. 

De maneira similar é apresentada na Figura 35 o detalhamento para o processo “Manter Perfil 

de Consumo”. 
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Figura 34 - Modelos OPM (OPD e OPL) “Manter Equipamentos” unfolded 

  

  

Fonte: Autoria própria 

Figura 35 - Modelos OPM (OPD e OPL) “Manter Perfil de Consumo” unfolded 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 36 - Modelos OPM (OPD e OPL) Gerar Relatório in-zoomed 

 

 

Fonte: Autoria própria 

A Figura 36 apresenta o detalhamento para o processo “Gerar Relatório”. Para este 

processo decidiu-se utilizar o mecanismo in-zoom. Os três subprocessos mostrados são 

executados sequencialmente na ordem do topo para a base. Este modelo se mostrou similar 

ao diagrama de sequência apresentado na Figura 31. 

A Figura 37 apresenta o detalhamento do processo “Notificar Falha” e também do 

objeto “Falha”, ambos utilizando o mecanismo de unfold. O processo “Notificar Falha” foi 

detalhado incluindo, além dos subprocessos que o compõem, o detalhamento de estados, em 

um objeto externo, mas que julgou-se necessário para diferenciar os eventos que habilitam 

os processos “Apresentar Falha” e “Apagar Falha”. Por sua vez, o objeto “Falha” foi 

detalhado exibindo três atributos. 
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Figura 37 - Modelos OPM (OPD e OPL) do processo “Notificar Falha” e do objeto 

“Falha” unfolded 

  

 

 

  

Fonte: Autoria própria 

A Figura 38 apresenta o detalhamento do objeto “Lista de Perfis de Consumo”, que 

foi realizado utilizando o mecanismo de unfold. Este detalhamento é análogo ao diagrama de 

classes apresentado na Figura 28. Neste caso ele representa a estrutura do objeto e quais 

atributos ele exibe. De maneira similar a Figura 39 apresenta o detalhamento para o objeto 

“Lista de Equipamentos”. Pode-se observar que o processo “Validar Dados” foi incluído 

como um atributo do objeto. 
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Figura 38 - Modelos OPM (OPD e OPL) Lista de Perfis de Consumo unfolded 

 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 39 - Modelos OPM (OPD e OPL) Lista de Equipamentos unfolded. 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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4.1.8 Discussões sobre o Estudo de Caso 

Este estudo de caso preliminar teve como resultados algumas impressões sobre o 

uso da OPM em comparação à UML. Ao criar os modelos UML, tendo visões variadas em 

diversos modelos para o mesmo componente, explicitando aspectos diferentes dos mesmos, 

foi possível refletir sobre o mesmo assunto em diversos momentos, resultando em revisões 

de diagramas que haviam sido criados previamente. A cada novo diagrama, uma nova 

notação era utilizada, sendo necessário consultar tutoriais e documentação provida pela 

própria ferramenta, para fazer a utilização correta dos elementos, uma vez que o autor não 

possuía um conhecimento aprofundado da UML. 

Ao criar os modelos da OPM, muitas dúvidas relativas ao funcionamento do 

software que seria criado já haviam sido esclarecidas ao criar os modelos em UML, o que 

facilitou a tarefa. Este fator deve ser levado em consideração nos experimentos posteriores. 

A notação da OPM já havia sido previamente estudada, porém surgiram algumas dúvidas ao 

criar os modelos. Estas dúvidas foram sanadas consultando os auxílios da própria ferramenta 

e da ISO14950 (ISO14950, 2014) com explicações sobre a OPM. O número reduzido de 

elementos da OPM facilitou a sua aprendizagem e uso. 

A OPL, linguagem textual, ajudou a entender os diagramas, dando mais confiança 

quanto à coerência do diagrama em relação aos requisitos. Além disso, considerou-se que as 

funções de in-zoom e unfold tem uma navegação intuitiva.  Desta maneira, foi simples entrar 

nos detalhes de um objeto ou processo. 

Um dos resultados deste experimento foi uma vivência com a dinâmica de 

construção dos diagramas em OPM. A criação do diagrama de nível mais alto trouxe uma 

visualização geral de como o sistema iria ser construído já o dividindo em processos 

principais. O detalhamento foi guiado por este diagrama de maneira intuitiva, facilitada pela 

navegação na própria ferramenta OPCAT.  

A familiarização com a ferramenta OPCAT foi outro resultado deste estudo de caso. 

Por meio da criação dos diagramas da OPM utilizando a OPCAT foi possível aprender as 

funcionalidades da mesma. Devido ao número reduzido de elementos gráficos utilizados nos 

diagramas, a interface com o usuário é simples e compacta. A Figura 40 mostra a tela inicial 

da OPCAT. 
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Figura 40 - Ferramenta OPCAT 

 

Fonte: Autoria própria 

A ferramenta também provê mecanismos de verificação dos diagramas no 

momento em que os mesmos estão sendo construídos. Desta maneira, uma verificação 

sintática já é realizada no momento em que os elementos são adicionadios ao diagrama. 

Ligações que não são permitidas de acordo com a OPM não podem ser adicionadas ao 

diagrama e, caso seja feita a tentativa, uma mensagem de erro é mostrada. 
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4.2 Avaliação da Abordagem PIASO 

Esta seção apresenta uma avaliação sobre a abordagem proposta junto a um 

conjunto de profissionais de desenvolvimento de software. 

 

4.2.1 Planejamento da Avaliação 

Para avaliação da abordagem proposta foram estabelecidas os seguintes critérios de 

avaliação: 

C1 – Clareza da Abordagem: este critério busca avaliar o quão acessível, em termos 

de entendimento, a abordagem se apresenta aos profissionais. 

C2 – Utilidade da Abordagem: este critério busca avaliar o quanto de motivação 

para uso a abordagem desperta nos profissionais. 

Para avaliar os critérios, foi criada uma apresentação da abordagem aos 

profissionais e foi elaborado um questionário de avaliação. O roteiro da avaliação envolveu 

três passos: (i) apresentação oral, com suporte visual, da abordagem aos profissionais, com 

duração de 30 minutos, (ii) esclarecimentos e respostas a questionamentos (20 minutos), e 

(iii) preenchimento do questionário (10 minutos). 

A apresentação envolveu o uso de um material visual (i.e., slides em PowerPoint) 

que resumem a contextualização, a meotodologia OPM e a abordagem PIASO. 

Adicionalmente, a apresentação incluiu uma curta apresentação da ferramenta OPCAT para 

a modelagem de diagramas OPD e textos OPL. 

O questionário aplicado contém 16 perguntas no total e encontra-se no Apêndice 

A. Estas perguntas incluem: 

• 3 questões de caracterização do respondente 

• 1 questão de caracterização do processo de desenvolvimento utilizado nos projetos em 

que o participante trabalha 

• 11 questões objetivas de avaliação técnica do PIASO 

• 1 questão livre 

A avaliação foi realizada no dia 15/06/2017 com um conjunto de 9 profissionais de 

duas empresas que colaboram em um centro de desenvolvimento de software na cidade de 

Curitiba. Os profissionais trabalham em diferentes projetos dentro das empresas. Apresenta-

se a seguir, as respostas obtidas em todas as 16 questões. 
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4.2.2 Resultados da avaliação sobre a abordagem PIASO 

A primeira questão tinha a intenção de identificar a formação acadêmica do 

participante. Do total da amostra, 33% ainda não terminaram a graduação, 22% possuem 

somente a graduação. Outros 33% possuem alguma especialização, 11% têm o título de 

mestre e nenhum dos participantes possui o título de doutor. Estes dados são apresentados na 

Figura 41. 

Figura 41- Formação acadêmica do participante 

 

Fonte: Autoria própria 

A Figura 42 apresenta qual a função atual do participante no time de 

desenvolvimento. A maioria das pessoas atua como desenvolvedor, totalizando 78% da 

amostra. Outros papéis desempenhados pelos voluntários incluem o de líder técnico e gerente 

de desenvolvimento, ambos com 11% dos participantes. 

Figura 42 - Função atual do participante 

 

Fonte: Autoria própria 
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Em relação à experiência profissional, 56% dos participantes possuem acima de 9 

anos de experiência na área de desenvolvimento de software. Pode-se observar, ainda, na 

Figura 43 que 11% possuem de 5 a 6 anos, outros 11% de 3 a 4 anos e finalmente 22% 

possuem até 2 anos de experiência nesta área. 

Figura 43 - Experiência na área de desenvolvimento de software 

 

Fonte: Autoria própria 

Em relação ao proceso de desenvolvimento utilizado pelos projetos desenvolvidos 

pelos participantes, a maioria discorda parcialmente que seja utilizado um proceso iterativo 

e incremental, sendo 67% do total dos participantes. Já outros 33% concordam parcialmente 

que este tipo de proceso seja utilizado. Estes dados são apresentados na Figura 44. 

Figura 44 - Identificação do tipo do processo de desenvolvimento utilizado 

 

Fonte: Autoria própria 

Os resultados apresentados nos parágrafos seguintes referem-se à percepção dos 

participantes em relação a abordagem PIASO, baseando-se na apresentação realizada. Quanto 

à facilidade de entendimento, todos concordam que a abordagem é fácil de entender, sendo 

que 89% concordam e 11% concordam parcialmente. Estes dados são apresentados na Figura 
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45. 

Figura 45 - Percepção sobre a facilidade de entendimento da abordagem PIASO 

 

Fonte: Autoria própria 

A Figura 46 apresenta os dados relacionados à facilidade de criação dos diagramas 

utilizados na abordagem PIASO. Todos têm a percepção de que os diagramas são fáceis de 

criar, sendo que 67% concordam e 33% concordam parcialmente quanto a este quesito. 

Figura 46 - Percepção sobre a facilidade de criação dos diagramas. 

 

Fonte: Autoria própria 

Em relação à facilidade de entender os diagramas criados por outrem, 11% 

acreditam que teriam alguma dificuldade, discordando parcialmente da afirmação que seria 

fácil entender os diagramas criados por outras pessoas. Porém, a maioria concordou ou 

concordou parcialmente com a afirmação, ambos com 44% do total. A Figura 47 mostra os 

dados relativos a esta questão. 
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Figura 47 - Percepção sobre a facilidade de entendimento dos diagramas. 

 

Fonte: Autoria própria 

A Figura 48 apresenta os dados relativos à afirmação de que os diagramas 

ajudariam a manter uma visão dos objetivos do projeto. Dentre os participantes, 56% 

concordaram com a afirmação, 33% concordaram parcialmente e 11% discordaram 

parcialmente.  

Figura 48 - Percepção sobre a visualização dos objetivos do projeto 

 

Fonte: Autoria própria 

Em relação à questão dos diagramas ajudarem a prever reutilizações e futuras 

funcionalidades, 56% concordou com esta afirmação, 33% concordou parcialmente e 11% 

discordou parcialmente. A Figura 49 apresenta graficamente estas informações. 
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Figura 49- Percepção sobre a reutilização e visão de novas funcionalidades. 

 

Fonte: Autoria própria 

A maioria das pessoas discordou da afirmação que o uso da abordagem 

comprometeria muito tempo de suas atividades atuais, sendo que 44% discordam e 33% 

discordaram parcialmente. Já 22% concordaram parcialmente com a afirmação. Os dados são 

apresentados na Figura 50. 

Figura 50 - Percepção sobre o tempo empregado para a modelagem utilizando a 

abordagem PIASO 

 

Fonte: Autoria própria 

A Figura 51 mostra a percepção dos respondentes em relação à extensão da 

modelagem produzida pela abordagem PIASO. A maioria discorda ou discorda parcialmente 

que a abordagem seja extensa, 56 e 33%, respectivamente. Ou seja, os participantes da 

pesquisa acreditam que a abordagem não seja extensa. Por outro lado, 11% concordam 

parcialmente com a afirmação e têm a percepção de que a modelagem possa ser extensa. 
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Figura 51 - Percepção sobre a extensão da modelagem utilizando a abordagem 

PIASO. 

 

Fonte: Autoria própria 

Todos os participantes concordaram que seriam capazes de transformar mais 

facilmente os requisitos do projeto em software por meio do uso da abordagem, sendo que 

44% concordaram totalmente e 56% concordaram parcialmente. Estes resultados são 

apresentados graficamente na Figura 52. 

Figura 52 - Percepção sobre a facilidade de criação do software por meio da 

utilização da abordagem PIASO 

 

Fonte: Autoria própria 

Em relação ao entendimento do software por meio do uso da abordagem, 89% dos 

participantes concordam e 11% concordam parcialmente com esta afirmação. A Figura 53 

apresenta estes resultados. 
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Figura 53 - Percepção sobre o entendimento do software por meio da utilização da 

abordagem PIASO 

 

Fonte: Autoria própria 

A Figura 53 apresenta os resultados para a afirmação sobre a percepção da utilidade 

dos diagramas nos projetos em que os participantes trabalham atualmente. Do total, 56% 

concordam com a afirmação, 33% concordam parcialmente e 11% discordam parcialmente. 

Figura 54 - Percepção sobre a utilidade dos diagramas criados utilizando a 

abordagem PIASO. 

 

Fonte: Autoria própria 

Do total de participantes, 44% concordam e outros 44% concordam parcialmente 

que considerariam utilizar a abordagem nos projetos em que trabalham. Por outro lado, 11% 

discordaram parcialmente. Estes resultados são apresentados de forma gráfica na Figura 53. 
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Figura 55 - Consideração sobre utilização da abordagem PIASO nos projetos atuais 

 

Fonte: Autoria própria 

Com o objetivo de obter as considerações dos participantes sobre a abordagem foi 

realizada uma questão aberta. Um dos respondentes afirmou que a abordagem PIASO “é uma 

forma descritiva do projeto que alcança os diversos níveis de interessados: da alta gerência 

ao desenvolvedor técnico”. Ele ainda qualificou este aspecto como um “ponto positivo que é 

geralmente não coberto ou complicado em outras abordagens.”  

Um participante ponderou que esta abordagem pode ter uma maior aceitação por 

equipes que não utilizam nenhuma outra modelagem em seus projetos. Ele comenta que “a 

abordagem parece simples e clara”. Esta opinião corrobora com o comentário de outro 

participante que diz que “os objetos dos diagramas são simples (aparentemente) e parecem 

ser de uso simplificado”. Outro participante, por sua vez, teve a percepção que a abordagem 

parece promissora para o uso em projetos pequenos e que “um exemplo de um projeto de 

porte médio auxiliaria no entendimento”.  

Um dos respondentes acredita que pode ser “uma alternativa muito boa para 

empresas devido ao fato de sua agilidade e tempo para criação/absorção do conhecimento”. 

Em outro comentário, um dos participantes afirma que “a abordagem, num primeiro momento 

aparenta facilidade e rapidez para a modelagem”. Outro participante, que faz uso da SysML 

teve a percepção que os diagramas da OPM, utilizados na abordagem PIASO são mais fáceis 

de entender. Ele fez uma observação de que “o pequeno número de símbolos ajuda no 

desenvolvimento e entendimento do projeto”. Finalmente, outro participante fez um 

questionamento sobre como seria a utilização da abordagem em um projeto em curso, no qual 

o software já é existente e está em fase de manutenção e criação de novas funcionalidades.  



 

 

 

91 

4.2.3 Discussões sobre a avaliação da abordagem 

Os resultados obtidos no experimento mostram algumas percepções de 

profissionais da área de desenvolvimento de software sobre a abordagem PIASO. Este grupo 

é formado por 78% de desenvolvedores de software, sendo que 67% destes possuem título 

de graduação. Outra característica deste grupo é que ele é formado por profissionais com uma 

razoável experiência na indústria, sendo que 56% dele possui mais de 9 anos de experiência 

na área de desenvolvimento de software. 

Em relação ao primeiro critério que se pretendia avaliar, os resultados mostram que 

os participantes tiveram a percepção que a abordagem é de fácil entendimento e utilização. 

Os dados mostrados nas Figuras Figura 45, Figura 46 e Figura 47 representam a percepção 

sobre a facilidade de entendimento da abordagem, criação e compreensão dos diagramas. 

Consolidando estes dados em um único gráfico obtem-se uma visão geral sobre a clareza da 

abordagem, estes dados são apresentados na Figura 56. Desta maneira, observou-se que 67% 

dos participantantes concordam que a abordagem seja de fácil entendimento e uso, 33% 

concordam parcialmente e 3% discordam parcialmente. 

Figura 56 - Clareza da abordagem. 

 

Fonte: Autoria própria 
 
Quanto à utilidade da abordagem, foi possível avaliar que os respondentes 

consideraram que estariam motivados a utilizar a abordagem em projetos de software. Para 

consolidação dos dados da utilidade da abordagem considerou-se a percepção da utilidade 

dos diagramas criados, além da percepção do tempo que seria dispensado para utilizá-la e 

questões ligadas diretamente à motivação de uso. A Figura 57 apresenta estes dados 

consolidados. Os dados consolidados mostram que 56% concordam quanto à utilidade da 



 

 

 

92 

abordagem, 36% concordam parcialmente e 13% discordam parcialmente.  

Figura 57 - Utilidade da abordagem. 

 

Fonte: Autoria própria 
A principal característica destacada nas considerações realizadas pelos 

profissionais que participaram do experimento foi a facilidade de entendimento da 

abordagem, isto reforça os indícios da clareza da abordagem PIASO. Outro ponto citado foi 

aparentemente uma consequência desta característica, quando um dos participantes avaliou 

que a abordagem pode ser útil para diversos interessados, tanto da área técnica como para a 

área gerencial. Uma das críticas em relação à abordagem é também derivada de sua 

facilidade. Isto foi percebido em um comentário em que um participante avaliou que a 

abordagem parece ser útil para projetos pequenos.  

Um ponto citado por um dos participantes foi a utilização da abordagem em 

projetos que já estão em andamento. Neste caso, avaliou-se que seria necessário um estudo 

mais aprofundado sobre o assunto e o tema foi considerado com uma sugestão de trabalhos 

futuros. 

4.3 Estudo de caso utilizando a abordagem PIASO 

Um estudo de caso hipotético foi executado pelo autor utilizando a abordagem 

PIASO com o objetivo de avaliar o uso da abordagem na prática. Nas seções seguintes são 

apresentados os dados utilizados para a realização do experimento, os diagramas criados, 

além de uma análise crítica sobre o experimento. 

Primeiramente, identificou-se um contexto de negócio para o qual seria necessário 

criar um software. Em seguida, identificou-se quais os problemas enfrentados pelo cliente 

neste contexto. Com base nos problemas foram listadas as necessidades do cliente e, 

finalmente, os requisitos do software foram definidos. Estes dados, ou outros que facilitariam 
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o entendimento do software, como protótipos de interfaces com o usuários, constituem as 

especificações do software.  

As especificações do software foram então utilizadas para iniciar a utilização da 

abordagem PIASO, que foi iterativamente sendo aplicada até obter os modelos que serviriam 

de base para a implementação do software. O software projetado foi denominado de DiOSA 

– Distribuição de Ordens de Serviço Automaticamente, para facilitar sua referenciação ao 

longo deste estudo de caso. 

 

4.3.1 Contexto de Negócio: 

O contexto de negócio abordado neste estudo de caso é o de uma empresa 

distribuidora de energia elétrica que tem dificuldade para distribuir as ordens de serviço entre 

os técnicos de campo responsáveis por realizar os atendimentos em diferentes locais.  

A Figura 58 ajuda a exemplificar a dificuldade enfrentada. Os locais que necessitam 

de atendimento estão situados em diferentes pontos da região mostrada. Outro ponto a ser 

levado em consideração neste contexto são as restrições de tempo que será dispensado para 

a realização do atendimento e o tempo gasto no trajeto entre um atendimento e outro, que 

neste caso, é uma das variáveis que pretende-se otimizar por meio da utilização do software 

que será criado.  

Figura 58 - Mapa de uma região e locais que necessitam atendimento técnico 

 

Fonte: Autoria própria 
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4.3.2 Problemas 

Os problemas que devem ser resolvidos com esta solução são enumerados no 

Quadro 10. Estes problemas foram identificados com base na descrição do contexto de 

negócio.  

Quadro 10 - Lista de problemas a serem resolvidos 

Problemas 

P1. A empresa deve otimizar a distribuição das ordens de serviço em relação à localização geográfica 
dos atendimentos sob pena de desperdiçar recursos devido ao deslocamento dos técnicos. 

P2. A empresa deve priorizar a distribuição das ordens de serviço de acordo com os impactos causados 
caso o problema demore para ser solucionado sob pena de causar danos materiais e à sua imagem. 

P3. A empresa deve organizar a distribuição das ordens de serviço de acordo com a disponibilidade 
dos técnicos de campo sob pena de não ter o problema resolvido devido a impossibilidade do técnico 
comparecer ao trabalho. 

P4. Os técnicos de campo devem saber antecipadamente caso um atendimento tenha sido cancelado 
ou reagendado sob pena de desperdiçar recursos. 

Fonte: Autoria própria 

 

4.3.3 Necessidades do Cliente 

Com base nos problemas do cliente foram identificadas as necessidades que 

deverão ser atendidas pelo software. As necessidades do cliente são apresentadas no Quadro 

11. 

Quadro 11- Necessidades do cliente para o software DiOSA 

Necessidades do cliente 

N01. O usuário precisa saber quais as ordens de serviço existentes. 

N02. O usuário precisa saber qual o itinerário otimizado para realização dos atendimentos. 

N03. O usuário precisa saber qual o cronograma otimizado considerando as prioridades das ordens de 
serviço. 

N04. O usuário precisa saber qual o tempo esperado para conclusão do atendimento. 

N05. O usuário precisa saber qual o tempo previsto para o deslocamento entre um local de 
atendimento e outro. 

N06. O usuário precisa saber quais são os técnicos disponíveis para realizar os atendimentos. 

N07. O usuário precisa saber qual é seu cronograma para as próximas horas. 

N08. O usuário precisa saber caso haja alguma alteração no seu cronograma. 

Fonte: Autoria própria 

 

4.3.4 Requisitos do software 

Os requisitos do software foram determinados para que as necessidades do usuário 

fossem atendidas e são apresentados no Quadro 12: 
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Quadro 12 - Requisitos do software DiOSA 

Requisitos do software 

RF01. O software deverá permitir cadastrar técnicos de campo. 

RF02. O software deverá permitir editar técnicos de campo. 

RF03. O software deverá permitir apagar técnicos de campo. 

RF04. O software deverá permitir gerenciar a disponibilidade dos técnicos, permitindo por exemplo 
que se exclua um técnico do cronograma devido à férias ou atestado médico. 

RF05. O software deverá permitir cadastrar ordens de serviço 

RF06. O software deverá permitir editar ordens de serviço. 

RF07. O software deverá permitir apagar ordens de serviço. 

RF07.1 A ordem de serviço deve possuir um atributo relacionado a sua prioridade 

RF07.2 A ordem de serviço deve possuir um atributo com a localização do seu atendimento 

RF07.3 A ordem de serviço deve possuir um atributo com a estimativa de tempo para a sua tratativa 

RF08. O software deverá ser capaz de determinar qual o cronograma otimizado levando em 
consideração os técnicos de campo disponíveis, as prioridades das ordens de serviço, o tempo 
esperado para realização do atendimento e o itinerário mais curto. 

RF09. O software deverá notificar o técnico de campo caso o seu cronograma seja alterado 

Fonte: Autoria própria 

 

4.3.5 Diagrama de alto nível do software 

De acordo com a abordagem PIASO, em posse das informações disponíveis das 

especificações do software, o primeiro passo da abordagem é desenhar o diagrama de alto 

nível do software. O diagrama de alto nível é apresentado na Figura 59.  

Figura 59 - Diagrama de alto nível do software DiOSA 

 

Fonte: Autoria própria 
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O usuário interage com o software por meio de uma interface. No diagrama esta 

interface é abstraída e o usuário é modelado como sendo um objeto do ambiente que atua 

como um agente necessário para invocar os processos “Gerenciar Cadastro de Técnicos”, 

“Gerenciar Cadastro de Ordens de Serviço” e “Delegar Ordem de Serviço”.  Esta relação é 

modelada como a ligação de agente, que indica que um objeto capaz de tomar uma decisão é 

necessário para habilitar o processo.  

Por sua vez, o objeto “Banco de Dados”, também modelado como um objeto do 

ambiente, possui uma ligação de instrumento com estes mesmos três processos. Uma ligação 

de instrumento indica que o objeto é necessário para habilitar o processo, porém não toma 

decisões próprias. Este objeto foi modelado como um objeto de ambiente porque 

normalmente é utilizada uma aplicação externa para gerenciamento do banco de dados. 

O processo “Gerenciar Cadastro de Técnicos” será responsável por manter os dados 

dos técnicos de campo, que se referem aos requisitos RF01, RF02 e RF03. Por sua vez o 

processo “Gerenciar Ordens de Serviço” terá uma função similar em relação aos dados das 

ordens de serviço, abrangendo os requisitos RF05, RF06 e RF07. O processo “Delegar Ordem 

de Serviço” terá a função de realizar a otimização do itinerário e definir o cronograma de 

atendimentos, considerando nesta análise a prioridade das ordens de serviço. Esta 

funcionalidade corresponde ao requisito RF08. Finalmente o processo “Notificar Mudança 

de Cronograma” implementará a funcionalidade de notificar caso alguma mudança seja 

realizada no cronograma. Esta notificação poderá ser definida posteriormente, ao longo das 

iterações. O requisito RF09 será implementado por meio desse processo. O Quadro 13 

apresenta o mapeamento dos requisitos do DiOSA no diagrama de alto nível do software. 

Os objetos que foram projetados para cumprir os requisitos, além dos objetos de 

ambiente já citados acima, foram o objeto “Técnico”, que será necessário para especificar os 

atributos necessários do “Técnico de campo”, o objeto “Ordem de Serviço”, além do 

“Cronograma Atendimentos” e “Notificação”. 

Quadro 13 - Mapeamento dos requisitos do DiOSA no diagrama de alto nível 

Elementos Requisitos 

Técnico e Gerenciar Cadastro de Técnicos RF01, RF02, RF03, RF04 

Ordem De Serviço e Gerenciar Cadastro de Ordens de 
Serviço 

RF05, RF06, RF07, RF07.1, 
RF07.2, RF07.3 

Delegar Ordem de Serviço e Cronograma Atendimentos RF08  

Notificar Mudança Cronograma e Notificação RF09 

Fonte: Autoria própria 

O diagrama de alto nível apresenta a primeira visão do software e a partir dele será 
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iniciada a primeira iteração. Ao longo das iterações, serão realizados o refinamento de 

processos, o detalhemento de objetos, refinamento de estados, refatoração das dependências 

e a verificação dos modelos. Caso necessário, o diagrama de alto nível pode sofrer alterações, 

por exemplo após ser feita a verificação dos modelos, ou caso seja identificado alguma 

melhoria durante a fase de detalhamento, que inclua uma refatoração dos diagramas já 

criados. 

A Figura 60 apresenta a OPL correspondente ao diagrama de alto nível do DiOSA. 

O texto apresentado utiliza um subconjunto da língua inglesa para descrever o diagrama 

visual apresentado na Figura 59. 

Figura 60 - OPL correspondente ao diagrama de alto nível do DiOSA 

 
Fonte: Autoria própria 

4.3.6 Modelagem Iterativa 

As seções a seguir apresentam os diagramas que foram criados ao longo de cada 

iteração para um processo de desenvolvimento iterativo, realizado de forma simulada. 

De acordo com a abordagem PIASO, a cada iteração devem ser projetadas as 

funcionalidades ou partes do software que foram selecionadas para serem entregues ao final 

do período da iteração. Neste estudo de caso foram feitas 4 iterações, simulando a entrega de 

um processo a cada iteração. 

4.3.6.1 Iteração 1 

Durante a primeira iteração o processo “Gerenciar Cadastro de Técnicos” foi 

escolhido para ser implementado. Conforme a abordagem PIASO, realizou-se o projeto deste 

processo e também dos objetos que se relacionam com ele. Como imaginou-se que outros 

processos comporiam este processo, decidiu-se utilizar o tipo de detalhamento unfold. A 

Figura 61 apresenta o diagrama gerado nesta iteração. O processo “Gerenciar Cadastro de 

Técnicos” é formado pelos processos “Cadastrar”, “Apresentar”, “Alterar” e “Excluir”. Para 

este exemplo, julgou-se suficiente este nível de detalhamento, uma vez que estas funções são 
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comumente implementadas pelos desenvolvedores. A Figura 61 apresenta o modelo OPL 

gerado automaticamente pela ferramenta OPCAT para o OPD correspondente. 

Figura 61 - Modelos OPM (OPD e OPL) para o processo "Gerenciar Cadastro de 

Técnicos". 

 

 

Fonte: Autoria Própria 
Além do processo “Gerenciar Cadastro de Técnicos”, o objeto “Técnico”, que se 

relaciona com este processo, também foi detalhado. Como a intenção era detalhar a estrutura 

do objeto, foi utilizado o mecanismo unfold. A Figura 62 apresenta os modelos OPD e OPL 

para este objeto. 

Figura 62 - Modelos OPD e OPL do objeto "Técnico" unfold. 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Durante a fase de verificação dos modelos, constatou-se que seria necessário uma 

lista para controle do objeto “´Técnico”. Desta maneira, atualizou-se este objeto e, 

consequentemente, foi feita uma refatoração dos modelos de nível mais alto. Os modelos 

OPD e OPL do objeto em questão é mostrado na Figura 63. 

Figura 63 - Modelos OPD e OPL atualizados para o novo objeto "Lista de Técnicos" 

 

 

Fonte: Autoria própria 

4.3.6.2 Iteração 2 

Para a segunda iteração o processo “Gerenciar Cadastro de Ordens de Serviço” foi 

escolhido para ser detalhado. Por ser um processo similar ao processo “Gerenciar Cadastro 

de Técnicos” decidiu-se por utilizar o mecanismo unfold. A Figura 64 mostra os modelos 

OPD e OPL para o processo “Gerenciar Cadastro de Ordens de Serviço”. Conforme a 

abordagem PIASO, deve-se detalhar nesta etapa os objetos que se relacionam com o 

processo. Desta maneira o objeto “Lista de Ordens de Serviço” foi detalhado e os modelos 

OPD e OPL são apresentados na Figura 65. Ao detalhar-se o objeto “Ordem de Serviço”, que 

compõe o objeto “Lista de Ordens de Serviço”, sentiu-se a necessidade de criar um novo 

nível para especificar o objeto “Endereço”, cujos modelos OPD e OPL são mostrados na 

Figura 66.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

100 

Figura 64 - Modelos OPD e OPL para o processo "Gerenciar Cadastro de Ordens 

de Serviço" 

 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 65 - Modelos OPD e OPL do objeto “Ordem de Serviço” unfolded. 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 66 - Modelos OPD e OPL do objeto “Endereço” unfolded. 

 

 

Fonte: Autoria própria 

4.3.6.3 Iteração 3 

Na terceira iteração decidiu-se refinar o processo “Delegar Ordem de Serviço”. Este 

processo implementa a função principal que traz o maior benefício ao cliente. É ele também 

que traz a maior complexidade de projeto, visto que deve-se criar a lógica que irá ser 

responsável por otimizar o itinerário e, consequentemente, o cronograma de atendimentos 

dos técnicos de campo. 

A Figura 67 apresenta o modelo OPD in-zoom do processo “Delegar Ordem de 

Serviço” e a Figura 68 mostra o seu respectivo modelo OPL. O processo é acionado pelo 

“Usuário” e então inicia-se o algoritimo que executa os processos sequencialmente na ordem 

de cima para baixo. O primeiro passo é selecionar um dos “Técnicos” no estado disponível 

da “Lista de Técnicos”.Então, é atribuída a ordem de serviço mais prioritária da “Lista de 

Ordens de Serviço”. Caso ainda haja disponibilidade do técnico, após calcular o tempo 

restante diminuindo-se o tempo de estimativa da ordem de serviço e o tempo de percurso, é 

selecionada a ordem de serviço cujo endereço seja o mais próximo da ordem de serviço 

selecionada anteriormente. Esta lógica deve ser implentada no processo “Selecionar Ordem 
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de Serviço mais próxima” e poderia ser detalhado em iterações futuras, caso necessário. Este 

processo utiliza um serviço de mapas da internet para calcular a distância entre dois 

endereços. Este serviço foi indicado no diagrama com um instrumento necessário para a 

execução do processo, porém externo ao software.  

Adicionou-se ao diagrama uma ligação condicional para indicar um laço que 

verifica se o técnico ainda possui disponibilidade e para atribuir novas ordens de serviço para 

o mesmo técnico durante a sua jornada. O rótulo dado a esta ligação foi “Enquanto Técnico 

Disponível”. Ao finalizar o laço de execução para o objeto “Técnico”, ou seja, sua jornada 

está completamente associada em seu cronograma de atendimento, é finalizada a agenda do 

técnico e o mesmo é colocado em estado indisponível. Após este processo, inicia-se o 

processo “Verificar Disponibilidade Técnicos e Existência Ordens de Serviço” que irá 

verificar se ainda existem técnicos disponíveis na “Lista de Técnicos” e também se existe 

algum objeto “Ordem de Serviço” em estado “Não Atribuído” na “Lista de Ordens de 

Serviço”. O resultado desta verificação pode ser “sim” ou “não”. A indicação desta 

exclusividade de resultados é mostrada no diagrama em forma de um arco tracejado entre as 

duas ligações de resultado. Caso o retorno seja “sim”, o processo “Delegar Ordem de 

Serviço” é reiniciado, caso o retorno seja “não” o processo termina. 

Figura 67 - Modelo OPD in-zoom do processo “Delegar Ordens de Serviço” 

  
Fonte: Autoria própria 
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Figura 68 - Modelo OPL in-zoom do processo “Delegar Ordens de Serviço” 

 
Fonte: Autoria própria 

Nesta iteração detalhou-se o objeto “Cronograma de Atendimentos”. Este objeto é 

composto por “Agendamento”, que exige os atributos mostrados na Figura 69. 

Figura 69 - Modelos OPD e OPL unfold do objeto Cronograma Atendimentos 

 

 
Fonte: Autoria própria 

Durante esta iteração sentiu-se a necessidade de declarar estados para alguns dos 

objetos presentes no projeto. Assim, os estados “Não Atribuido” e “Atribuído” foram 

adicionados ao objeto “Ordem de Serviço”. Os estados “Disponível” e “Não Disponível” 

foram incluídos no objeto “Técnico” e os estados “Sem Modificações” e “Com modificações” 

foram incluídos no objeto “Cronograma de Atendimentos”. 
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Ao finalizar o projeto desta iteração, identificou-se que seria pertinente incluir ao 

software a funcionalidade de gerenciar os agendamentos deliberadamente, ou seja, de forma 

não automática. Portanto adicionou-se ao diagrama de alto nível o processo “Gerenciar 

Cronograma Agendamentos”, realizando-se uma refatoração do diagrama de mais alto nível. 

Estimou-se que a especificação e realização deste processo poderia ser incluída na iteração  

4.3.6.4 Iteração 4 

Na quarta iteração foram incluídos os processos “Notificar Mudança Cronograma” 

e “Gerenciar Cronograma Agendamentos”. O modelo OPD detalhado e o correspondente 

OPL são mostrados na Figura 70. Caso haja alguma alteração no cronograma, isto é indicado 

por meio do estado “Com Modificaçãos”. Este estado gera um evento que habilita o processo 

“Consolidar Dados Notificação”. Em seguida, o processo “Apresentar Notificação” cria o 

objeto “Notificação” que será apresentado ao usuário. Finalmente, o processo “Atualizar 

Estado Modificações” coloca o objeto “Cronograma Atendimentos” no estado “Sem 

Modificações”. 

Figura 70 - Modelos OPD e OPL in-zoomed do processo “Notificar Mudança 

Cronograma” 

 

 

Fonte: Autoria própria 

A Figura 71 mostra o diagrama unfolded para o processo “Gerenciar Cronograma 

Agendamentos” e a Figura 72 o seu respectivo OPL. O processo é composto dos subprocessos 

“Apresentar Agendamento”, “Cancelar Agendamento” e “Incluir Agendamento”. Conforme 
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sua nomenclatura, esses processos são responsáveis por apresentar, cancelar e incluir um 

agendamento no cronograma, respectivamente.  

Figura 71- Modelo OPD unfolded do processo “Gerenciar Cronograma 

Agendamentos” 

 
Fonte: Autoria própria 

Figura 72 - Modelo OPL unfolded do processo “Gerenciar Cronograma 

Agendamentos”. 

 

Fonte: Autoria própria 

Ao final da iteração 4, o projeto do software estava concluído. O diagrama de alto-

nível de software foi modificado após as refatorações e o seu resultado é apresentado na 

Figura 73. O respectivo OPL é mostrado na Figura 74. 
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Figura 73 - Diagrama de alto nível final após todas as etapas do PIASO 

 
Fonte: Autoria própria 

Figura 74 - OPL correspondente ao diagrama de alto-nível do software DiOSA. 

 
Fonte: Autoria própria 

A ferramenta OPCAT foi utilizada para a construção dos modelos. Nesta 

ferramenta é mostrada a árvore de diagramas que foram criados. Esta árvore final é 

apresentada na Figura 75. O diagrama de alto-nível de software é nomeado SD, da sigla em 

inglês para “Diagrama de Sistema”.  Processos que foram detalhados utilizando o mecanismo 

in-zoom também são apresentados como SDs. Processos e objetos que foram refinados 

utilizando o mecanismo unfold são nomeados como “view” (visão). 
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Figura 75: Árvore de diagramas mostradas no OPCAT para o p DiOSA. 

 

Fonte: Autoria própria 

4.3.7 Discussões sobre o estudo de caso utilizando abordagem PIASO 

Um estudo de caso foi executado utilizando a abordagem PIASO com o objetivo 

de avaliar o uso da abordagem em uma simulação de projeto de um software. Ao iniciar a 

utilização da abordagem, com base nas especificações do software, a primeira versão do 

diagrama de alto-nível do software foi construída em aproximadamente 1 hora. Considerou-

se que o modelo, ao trazer uma visão geral do software, teria utilidade não só na definição da 

arquitetura do software, mas também no planejamento das próximas iterações. 

Na primeira iteração, levou-se 1 hora para executar a modelagem iterativa da 

abordagem PIASO. Esta também foi a duração para a segunda iteração. A cada iteração os 

requisitos do software ficavam mais claros, a medida que foi-se familiarizando com o projeto. 

Houve dificuldade para o projeto na terceira iteração. Nesta fase seria implementada a parte 

lógica do software e houve dúvidas para especificar algumas notaçãos utilizando a OPM, por 

exemplo, ao tentar especificar-se um laço de execução. Consequentemente, foi necessário 

mais tempo para realizar um projeto satisfatório nesta fase, envolvendo aproximadamente 3 

horas, levando-se em consideração o retrabalho requerido. Nesta fase também percebeu-se 

que seria necessário incluir uma nova funcionalidade no projeto. Isto gerou uma refatoração 

no diagrama de alto-nível, o que estava previsto na abordagem PIASO. 

Na quarta iteração levou-se aproximadamente 1 hora para sua execução. 

Considerando o tempo que foi utilizado em cada iteração, ponderou-se que o tempo não seria 

um fator que impediria a utilização da abordagem. Notadamente, a característica iterativa da 



 

 

 

108 

abordagem parece adaptar-se aos processos de desenvolvimento iterativos, incrementais e 

ágeis.  

Em relação aos modelos da OPM utilizados na abordagem, há a percepção do autor 

de que os diagramas adaptam-se de maneira mais intuitiva para a definição da arquitetura do 

software. Pode haver dificuldade para especificar o comportamento do software, caso 

envolva uma lógica muito complexa. 

Ao longo da execução do estudo de caso, percebeu-se que durante ou após a 

codificação seria necessário atualizar os modelos. Isto se deve ao fato de que o processo de 

concepção do software acontece não somente durante a fase de projeto, mas também quando 

é realizada a codificação e os detalhes são esclarecidos. Pode-se optar, também, por modelar 

o software somente em um nível de abstração mais alto, sem entrar em detalhes específicos 

e facilitar a manutenção dos modelos. A atualização dos modelos foi entendida como sendo 

importante para que futuras consultas não levassem a interpretações erradas do software 

construído e, por isso, foi incluída esta etapa na abordagem PIASO. 
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5 Conclusões 
A modelagem auxilia o processo de concepção de uma solução. Na área de 

desenvolvimento de software, especialmente no paradigma orientado a objeto, a UML é a 

linguagem de modelagem padrão, porém, em geral, é considerada extensa e complexa. Há 

também o uso de diagramas livres, entretanto, não há uma notação única, podendo gerar 

dúvidas e ambiguidades. Adicionalmente, os processos de desenvolvimento iterativos e 

incrementais, usais na indústria de software atual, têm características que influenciam na 

modelagem. Projetar um sistema que evolui ao longo do tempo, em ciclos com restrição de 

tempo, necessita uma linguagem que facilite a criação e entendimento dos modelos e que 

possibilite adicionar elementos ou aumentar o nível de detalhamento facilmente. 

Este trabalho teve como objetivo propor uma abordagem para modelagem de 

software em processos de desenvolvimento iterativo, incremental e ágil, visando aumentar a 

efetividade nesta atividade e colaborar na diminuição das dificuldades encontradas nas 

atividades de modelagem de software. Primeiramente, caracterizou-se os processos 

iterativos, incrementais e ágeis, além de elencar as principais dificuldades encontradas ao 

modelar um projeto de software. Com base nestes dados foi, então, proposta a abordagem 

PIASO. A abordagem utiliza a OPM, especificando como os seus diagramas e mecanismos 

podem ser utilizados de forma sistemática para o projeto de software em processos iterativos, 

incrementais e ágeis de desenvolvimento de software. A OPM foi desenvolvida no MIT para 

a modelagem de sistemas em geral. Neste trabalho de pesquisa, estudou-se sua aplicação na 

modelagem de software. 

Para realizar uma avalição da abordagem PIASO foram realizados dois 

experimentos. O primeiro consistiu de uma avaliação por um grupo de profissionais da 

indústria de software da abordagem. O grupo assistiu a uma apresentação sobre a abordagem 

PIASO e preencheu um questionário para avaliar quais foram as suas percepções sobre a 

mesma. Os resultados mostraram que 67% dos participantantes concordam que a abordagem 

é de fácil entendimento e uso, e 33% concordam parcialmente. Outro ponto avaliado foi a 

utilidade da abordagem e os resultados mostraram que 56% concordam quanto à utilidade da 

abordagem e 36% concordam parcialmente. Estes resultados indicam uma avalição positiva 

dos profissionais em relação à abordagem PIASO. O segundo experimento consistiu de um 

estudo de caso, realizado pelo próprio autor, que objetivou ilustrar o uso da abordagem e 

experimentar sua utilização. Considerou-se que o diagrama de alto-nível de software é útil, 
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não só na definição da arquitetura do software, mas também no planejamento das próximas 

iterações. Avaliou-se também que o tempo despendido para modelar o projeto não seria 

considerável em relação à duração de cada iteração. Durante este experimento percebeu-se 

que existe uma dificuldade para modelar fluxos lógicos utilizando a OPM e que ela se adequa 

melhor para a modelagem de arquitetura e fluxo de estados.  Entretanto, esta conclusão não 

é definitiva e exigiria outras experimentações para aprofundar a observação feita. 

A principal contribuição deste trabalho foi a proposição da abordagem PIASO. A 

abordagem descreve de forma sistemática a modelagem em um projeto de software, em 

processos iterativos, incrementais e ágeis de desenvolvimento de software. A atividade de 

criação dos modelos de forma sistemática colabora para o entendimento dos requisitos e 

construção de um software que os cumpre em plenitude. Além disso, os modelos resultantes 

da utilização da abordagem ajudam na comunicação do projeto entre o time de 

desenvolvimento e na documentação do projeto. Como a abordagem foi criada levando-se 

em consideração as características dos processos iterativos, incrementais e ágeis, ela mostrou-

se particularmente apropriada a estes tipos de processos de desenvolvimento de software. 

A abordagem PIASO mostrou-se promissora pois ela foi avaliada como de fácil 

entendimento e foi percebida como útil durante os experimentos. Acredita-se que a utilização 

do PIASO pode ocorrer de forma natural e sistemática nos processos iterativos. Os modelos 

gerados pela abordagem são úteis, não só para a construção do software, mas também no 

planejamento das iterações futuras, especialmente para a estimativa das tarefas que precisam 

ser executadas, pois existe um apoio visual dos modelos, além de uma estruturação dos 

modelos em forma de árvore, de maneira que facilita a navegação entre os mesmos. Os 

aspectos de arquitetura e estruturais do projeto de software são facilmente criados de forma 

iterativa utilizando-se os diagramas e mecanismos da OPM, por isso seu uso de forma 

sistemática cria os modelos, que são úteis tanto na comunicação, quanto no entendimento e 

documentação do software de forma ágil e rápida. 

As limitações deste trabalho incluem o número reduzido de profissionais que 

participaram do experimento que avaliou as percepções sobre a abordagem. Uma amostra 

maior poderia trazer resultados mais conclusivos. Além disso, o fato do estudo de caso ter 

sido realizado pelo próprio autor em um projeto hipotético pode levar a conclusões 

enviesadas, mesmo que de maneira involuntária. A aplicação da abordagem em um projeto 

de desenvolvimento de software na indústria, por profissionais da área, poderia trazer 

considerações importantes sobre a mesma e ajudar a aprimorá-la. 
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Em vista disso, como trabalhos futuros, sugere-se uma avaliação mais abrangente 

da abordagem. Um destes trabalhos poderia incluir um experimento acompanhado no qual a 

PIASO fosse utilizada em um projeto real de desenvolvimento de software na indústria em 

algum projeto que utilizasse um método de desenvolvimento iterativo, como por exemplo o 

Scrum. Outro trabalho futuro, baseado nos resultados da avaliação crítica da abordagem por 

profissionais, seria o aprimoramento da abordagem PIASO objetivando implantá-la em 

projetos em andamento, que já possuem software construído. Vislumbra-se também a 

utilização do PIASO em conjunto com o TDD – Test Driven Development. A motivação para 

tanto é o fato do PIASO fornecer uma visão geral da arquitetura, que facilitaria a execução 

do TDD, cujos testes são escritos antes da construção do software. Desta maneira, ao iniciar 

o desenvolvimento dos testes, já haveria um vislumbre do software modelado, auxiliando 

nesta atividade. 
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7 Apêndice A – Questionário para 

avaliação crítica da abordagem PIASO 
1. Qual é a sua formação acadêmica? 
(A) Não graduado 
(B) Graduado 
(C) Pós Graduado – Especialização 
(D) Pós Graduado – Mestrado 
(E) Pós Graduado – Doutorado 
 

2. Quantos anos de experiência na área de desenvolvimento de software você possui? 
(A) De 0 a 2 anos 
(B) De 3 a 4 anos 
(C) De 5 a 6 anos 
(D) De 7 a 8 anos 
(E) Acima de 9 anos 
 

3. Qual papel melhor descreve sua função atual na empresa? 
(A) Desenvolvedor 
(B) Testador 
(C) Arquiteto 
(D) Gerente de Projeto 
(E) Gerente de Produto 
(F) Líder Técnico 
(G) Outro _____________________ 
 

4. É utilizado um processo de desenvolvimento iterativo e incremental nos projetos em que 
trabalho. 

(  )concordo  (  )concordo parcialmente  (  )discordo parcialmente  ( )discordo  

 

Sobre a proposta PIASO apresentada:  

5. A abordagem é fácil de entender. 
(  )concordo  (  )concordo parcialmente  (  )discordo parcialmente  ( )discordo 

 

6. Os diagramas são fáceis de criar. 
(  )concordo  (  )concordo parcialmente  (  )discordo parcialmente  ( )discordo 

 

7. Eu conseguiria entender diagramas criados por outra pessoa. 
(  )concordo  (  )concordo parcialmente  (  )discordo parcialmente  ( )discordo 
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8. Os diagramas me ajudariam a manter uma visão dos objetivos do projeto. 
(  )concordo  (  )concordo parcialmente  (  )discordo parcialmente  ( )discordo  

 

9. Os diagramas me ajudariam a prever reutilizações e futuras funcionalidades. 
(  )concordo  (  )concordo parcialmente  (  )discordo parcialmente  ( )discordo 

 

10. Utilizar esta abordagem comprometeria muito tempo das minhas atividades atuais. 
(  )concordo  (  )concordo parcialmente  (  )discordo parcialmente  ( )discordo  

 

11. A modelagem produzida pela abordagem é muito extensa. 
(  )concordo  (  )concordo parcialmente  (  )discordo parcialmente  ( )discordo  

 

12. Eu conseguiria transformar mais facilmente os requisitos do projeto em software por meio 
do uso da abordagem. 

(  )concordo  (  )concordo parcialmente  (  )discordo parcialmente  ( )discordo  

 

13. Eu conseguiria entender melhor o software por meio do uso da abordagem. 
(  )concordo  (  )concordo parcialmente  (  )discordo parcialmente  ( )discordo  

 

14. Eu considero que a os diagramas criados teriam utilidade nos projetos em que trabalho. 
(  )concordo  (  )concordo parcialmente  (  )discordo parcialmente  ( )discordo  

 

15. Eu consideraria utilizar a abordagem nos projetos em que trabalho. 
(  )concordo  (  )concordo parcialmente  (  )discordo parcialmente  ( )discordo 

 

16. Quais suas considerações sobre a abordagem? 

  


