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RESUMO 
 
 
 

Visando lidar com as crescentes complexidades dos sistemas de software e aumentar 

a maturidade do processo de desenvolvimento através da minimização dos riscos e 

incertezas, a disciplina de Gestão de Riscos tem se apresentado como tema crescente 

na indústria e na academia de software. Um gerenciamento de riscos adequado pode 

implicar em melhoria do produto e no aumento da produtividade do processo de 

desenvolvimento de software. 

O presente trabalho apresenta uma especialização do processo de Gestão de Riscos 

para projetos de software. Esta especialização consiste em uma estratégia preventiva 

da Gestão de Riscos que permite transformar riscos e incertezas de projetos de 

software em requisitos de Arquitetura de software, de forma que a Arquitetura final 

obtida não seja impactada pelas eventuais ocorrências desses riscos, garantindo assim 

qualidade do produto e produtividade do processo. 

Após a conceituação teórica sobre riscos, incertezas e Arquitetura de software e a 

descrição da estratégia para mapeamento das categorias de riscos e incertezas em 

requisitos de Arquitetura, o trabalho apresenta a aplicação da estratégia proposta a 

alguns projetos de software reais, destacando os pontos positivos da abordagem. 

Conclusivamente, são discutidas as vantagens e os pontos críticos para a aplicação da 

estratégia proposta em projetos do dia-a-dia das organizações. 



 

ABSTRACT 
 
 
 

In order to handle the growing complexities of software systems and increase the 

maturity of the development process through the minimization of risks and 

uncertainties, the Risk Management has been presented as an important subject in the 

software industry and academy. An adequate risk management can result in product 

quality improvement as well as increase the productivity of the software 

development process.  

This dissertation presents a specialization of Risk Management process for software 

projects. This specialization consists of a preventive strategy of Risk Management, 

which makes possible turning risks and uncertainties of software projects into 

requirements of software Architecture in a way that the final obtained Architecture is 

not impacted by eventual occurrences of these risks, therefore assuring the product 

quality and the process productivity.   

After the theoretical conceptualization of risks, uncertainties and software 

Architecture, and the description of the strategy for mapping risk and uncertainties 

categories in Architecture requirements, the dissertation presents the application of 

the proposed strategy to some software projects, emphasizing the positive points of 

the approach. Conclusively, the advantages and critical points for the application of 

the proposed strategy in regular projects are discussed. 



 

SUMÁRIO 
 

 
LISTA DE FIGURAS 
 
LISTA DE TABELAS  
 
 
CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO ..............................................................................1 

Objetivo do Capítulo................................................................................................1 
1.1. Dificuldades em Projetos de Software e a Contribuição da Gestão de Riscos..1 
1.2. Motivação..........................................................................................................4 
1.3. Objetivos do Trabalho.......................................................................................5 
1.4. Aspectos Metodológicos ...................................................................................6 
1.5. Organização do Trabalho ..................................................................................7 
1.6. Notações e Convenções Utilizadas .................................................................10 

 
CAPÍTULO 2 - RISCOS E INCERTEZAS EM PROJETOS DE SOFTWARE 11 

Objetivo do Capítulo..............................................................................................11 
2.1. Caracterização de Riscos e Incertezas.............................................................11 
2.2.  Exemplos de Riscos e Incertezas em Projetos de Software ...........................13 
2.3.  Fontes de Riscos e Incertezas.........................................................................15 
2.4. Princípio da Incerteza em Engenharia de Software.........................................17 
2.5. Gestão de Riscos em Projetos de Software .....................................................18 
2.6. Pessoas Orientadas à Certeza e à Incerteza.....................................................32 
2.7. Conclusões do Capítulo ..................................................................................33 

 
CAPÍTULO 3 - ARQUITETURA DE SOFTWARE E QUALIDADE................35 

Objetivo do Capítulo..............................................................................................35 
3.1. Arquitetura de Software ..................................................................................35 
3.2. Visões de Arquitetura......................................................................................39 
3.3. Requisitos de Arquitetura................................................................................40 
3.4. As Visões de Arquitetura consideradas neste trabalho ...................................45 
3.5. Caracterização de Boa Arquitetura .................................................................46 
3.6. Conclusões do Capítulo ..................................................................................49 

 
CAPÍTULO 4 - MAPEAMENTO DAS CATEGORIAS DE RISCOS E 

INCERTEZAS EM REQUISITOS DE ARQUITETURA ......50 
Objetivo do Capítulo..............................................................................................50 
4.1. Categorias dos Principais Riscos e Incertezas ................................................50 
4.2. Mapeamento das Categorias de Risco em Requisitos de Arquitetura.............53 
4.3. Subsídios Adicionais para a Gestão de Riscos centrada em Arquitetura........61 
4.4. Conclusões do Capítulo ..................................................................................63 

 
CAPÍTULO 5 - O ROTEIRO DE GESTÃO DE RISCOS CENTRADA EM 

ARQUITETURA .........................................................................64 
Objetivo do Capítulo..............................................................................................64 



 

5.1. O Roteiro centrado em Arquitetura para Minimizar as Incertezas e Riscos do 
Processo de Desenvolvimento de Software ...........................................................64 
5.2. Exemplos de Aplicação do Roteiro de Gestão de Riscos Centrada em 
Arquitetura .............................................................................................................69 
5.3. A Gestão de Riscos centrada em Arquitetura e o Ciclo de Vida do Projeto...75 
5.4. Mapeamento das Incertezas e Riscos em Requisitos da Arquitetura por Fase 
do Processo de Desenvolvimento...........................................................................78 
5.5. Conclusões do Capítulo ..................................................................................93 

 
CAPÍTULO 6 - ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO ROTEIRO 

PROPOSTO .................................................................................96 
Objetivo do Capítulo..............................................................................................96 
6.1. Priorização de Requisitos de Arquitetura........................................................96 
6.2. Como Avaliar a Eficiência do Roteiro Proposto...........................................103 
6.3. Conclusões do Capítulo ................................................................................108 

 
CAPÍTULO 7 - APLICAÇÃO DO ROTEIRO PROPOSTO EM PROJETOS 

DE SOFTWARE .........................................................................110 
Objetivo do Capítulo............................................................................................110 
7.1. Critérios de Escolha dos Projetos a serem Analisados .................................110 
7.2. Estrutura de Descrição dos Projetos Analisados...........................................111 
7.3. Apresentação dos Projetos ............................................................................112 
7.4. Conclusões do Capítulo ................................................................................133 

 
CAPÍTULO 8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS.....................................................134 

Objetivo do Capítulo............................................................................................134 
8.1. Resumo das Contribuições do Trabalho .......................................................134 
8.2. Conclusão......................................................................................................136 
8.3. Trabalhos Futuros .........................................................................................139 

 
REFERÊNCIAS .....................................................................................................141 
 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA ..................................................................148 
 



 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
 

Figura 2.1. Caracterização de Riscos e Incertezas. ....................................................17 
 
Figura 2.2. Passos do Modelo Espiral de Boehm (Pressman, 2002)..........................19 
 
Figura 2.3. Desdobramento dos Passos da Gestão de Risco (Boehm, 1989).............20 
 
Figura 2.4. Gestão de Riscos segundo o SEI (Carr et al., 1993)................................22 
 
Figura 2.5. Gestão de Riscos como ferramenta do Processo de Desenvolvimento. ..23 
 
Figura 2.6. Sub-Processos da Gestão de Riscos.........................................................26 
 
Figura 2.7. Os Quadrantes do Framework de Gestão de Riscos (Keil et al., 1998)...27 
 
Figura 3.1. Diferentes Arquiteturas para Resolução de um Problema (Pressman, 

2002). ......................................................................................................36 
 
Figura 3.2. Modelo de Projeto de Desenvolvimento de Software centrado em 

Arquitetura (Paulish, 2002). ....................................................................38 
 
Figura 3.3. Requisitos de Arquitetura e o Processo de Desenvolvimento de Software.

.................................................................................................................40 
 
Figura 3.4. Fatores de Qualidade de McCall (McCall, 1977 apud Pressman, 2002). 42 
 
Figura 3.5. Arquitetura de Software, Visões, Requisitos e Fatores de Qualidade. ....44 
 
Figura. 3.6. Caracterização da Arquitetura de Software de acordo com as visões 

consideradas no trabalho. ........................................................................45 
 
Figura 4.1. Arquitetura, Requisitos e Riscos (Kozaczynski, 2002). ..........................62 
 
Figura 5.1. Gestão de Riscos centrada em Arquitetura..............................................65 
 
Figura 5.2. Mapeamento das Categorias de Risco em Requisitos de Arquitetura. ....65 
 
Figura 5.3. Sub-processos da Gestão de Riscos centrada em Arquitetura, com base na 

Gestão de Riscos Tradicional..................................................................68 
 
Figura 5.4. Contexto do Sistema em Desenvolvimento.............................................70 
 
Figura 5.5. Contexto do Sistema em Desenvolvimento considerando a Abordagem 

centrada em Arquitetura. .........................................................................71 
 



 

Figura 5.6. Representação das fases de desenvolvimento do projeto, considerando o 
planejamento inicial. ...............................................................................72 

 
Figura 5.7. Gestão de Riscos centrada em Arquitetura, Gestão de Riscos Tradicional 

e o Ciclo de Vida de Software.................................................................76 
 
Figura 5.8. Perfil dos Esforços da Gestão de Riscos ao longo do Ciclo de Vida de 

Software. .................................................................................................77 
 
Figura 6.1. Matriz Casa da Qualidade (adaptado de Akao, 1990). ............................99 
 
Figura 6.2. Aplicação do QFD adaptado à Gestão de Riscos centrada em Arquitetura.

...............................................................................................................102 
 
Figura 6.3. Avaliação dos Riscos do Projeto ao longo do Ciclo de Vida. ...............103 
 
Figura 6.4. Perfil de Riscos de uma Gestão de Riscos Eficiente. ............................104 
 
Figura 6.5. Mapa de Gerenciamento de Riscos composto de Cinco Estágios (Hall, 

1998). ....................................................................................................106 
 
Figura 7.1. Diagrama de Contexto do Projeto 1.......................................................113 
 
Figura 7.2. Arquitetura da Aplicação para o Projeto 1. ...........................................116 
 
Figura 7.3. Arquitetura da Estratégia de Convivência. ............................................120 
 
Figura 7.4. Contexto do Sistema de Automação e Controle de Contratos...............124 
 
Figura 7.5. Arquitetura da Aplicação para o Projeto 4. ...........................................131 



 

LISTA DE TABELAS 
 
 
 

Tabela 1.1. Estrutura da Dissertação............................................................................9 
 
Tabela 2.1. Exemplos de Risco e Incerteza (Hirshleifer; Riley, 1992)......................12 
 
Tabela 2.2. Domínios da Engenharia de Software sujeitos a Riscos e Incertezas (Ziv; 

Richardson; Klosch, 1997)......................................................................13 
 
Tabela 3.1. Características e Sub-características da Qualidade conforme a Norma 

ISO 9126. ................................................................................................43 
 
Tabela 3.2. Requisitos de uma Boa Arquitetura e Características de uma Arquitetura 

Inadequada. .............................................................................................48 
 
Tabela 4.1. Mapeamento das Categorias de Risco em Requisitos de Arquitetura e 

Fatores de Qualidade...............................................................................60 
 
Tabela 5.1. Quadro Resumo dos Impactos de acordo com a Abordagem Proposta, 

considerando os Cenários 1 e 2. ..............................................................74 
 
Tabela 5.2. Riscos e Incertezas da Fase de Planejamento e os respectivos Requisitos 

de Arquitetura..........................................................................................80 
 
Tabela 5.3. Riscos e Incertezas da Fase de Análise de Requisitos e Projeto Técnico e 

os respectivos Requisitos de Arquitetura. ...............................................84 
 
Tabela 5.4. Riscos e Incertezas da Fase de Implementação e os respectivos 

Requisitos de Arquitetura........................................................................86 
 
Tabela 5.5. Riscos e Incertezas da Fase de Teste e os respectivos Requisitos de 

Arquitetura. .............................................................................................87 
 
Tabela 5.6. Riscos e Incertezas da Fase de Implantação e Operação e os respectivos 

Requisitos de Arquitetura........................................................................90 
 
Tabela 5.7. Riscos e Incertezas Adicionais e os respectivos Requisitos de 

Arquitetura. .............................................................................................92 
 
Tabela 5.8. Quadro Resumo de Características da Gestão de Riscos Tradicional e da 

Gestão de Riscos centrada em Arquitetura. ............................................94 
 
Tabela 5.9. Mapeamento dos Sub-processos da Gestão de Riscos Tradicional nos 

Sub-processos da Gestão de Riscos centrada em Arquitetura. ...............94 
 



 

Tabela 5.10. Mapeamento de Requisitos de Arquitetura para Minimização dos Riscos 
do Framework de Gestão de Riscos, proposto por Keil et al. (1998). ..95 

 
Tabela 6.1. Subsídios para Avaliação do Roteiro Proposto. ....................................105 
 
Tabela 7.1. Mapa de Riscos na etapa de Planejamento do Projeto 1. ......................114 
 
Tabela 7.2. Requisitos de Arquitetura do Projeto 1. ................................................116 
 
Tabela 7.3. Mapa de Riscos ao final da etapa de Projeto do Projeto 1. ...................117 
 
Tabela 7.4. Mapa de Riscos na etapa de Planejamento do Projeto 2. ......................121 
 
Tabela 7.5. Requisitos de Arquitetura do Projeto 2. ................................................122 
 
Tabela 7.6. Mapa de Riscos possível ao final da etapa de Projeto do Projeto 2. .....123 
 
Tabela 7.7. Mapa de Riscos na etapa de Planejamento do Projeto 3. ......................125 
 
Tabela 7.8. Requisitos de Arquitetura do Projeto 3. ................................................127 
 
Tabela 7.9. Mapa de Riscos Possível ao final da etapa de Projeto do Projeto 3......128 
 
Tabela 7.10. Mapa de Riscos na etapa de Planejamento do Projeto 4. ....................129 
 
Tabela 7.11. Requisitos de Arquitetura do Projeto 4. ..............................................132 
 
Tabela 7.12. Mapa de Riscos ao final da etapa de Projeto do Projeto 4. .................133 



1 

CAPÍTULO 1 
INTRODUÇÃO 

 

 

Objetivo do Capítulo 

O objetivo deste capítulo é apresentar os motivos que levaram ao desenvolvimento 

deste trabalho, destacando a relevância do tema e os objetivos do trabalho. Também 

é apresentada a metodologia utilizada e a estruturação desta dissertação. 

 

1.1. Dificuldades em Projetos de Software e a Contribuição da Gestão 
de Riscos 

Segundo Keil et al. (1998), os projetos de software são particularmente difíceis de 

gerenciar e muitos deles terminam em insucesso. Em 1995, o gasto anual dos 

Estados Unidos da América em projetos de software atingiu aproximadamente 250 

bilhões de dólares, englobando aproximadamente 175.000 projetos. No mesmo ano, 

empresas norte-americanas sozinhas gastaram 59 bilhões de dólares em excedentes 

em projetos de sistemas de informação e 81 bilhões de dólares em projetos que 

foram cancelados.  

Uma pesquisa realizada pelo Standish Group em 1995 apresentou que somente um 

sexto de todos os projetos foram realizados dentro do prazo e do orçamento 

previstos, um terço de todos os projetos foram cancelados e mais da metade foram 

considerados insatisfatórios (Addison; Vallabh, 2002). 

Com base nestas informações, pode-se perceber uma alta taxa de falhas e custos nos 

projetos de software. Esta é uma realidade não apenas de organizações norte-

americanas, mas também de organizações brasileiras. 

Keil et al. (1998) afirmam que grande parte desta taxa de falhas nos projetos de 

software é devido a medidas inadequadas de avaliação e gerenciamento dos riscos 

envolvidos nos projetos. 

Defensores das técnicas de Gestão de Riscos argumentam que o tratamento 

adequado destas ameaças podem reduzir os incidentes de falhas em projetos de 
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software. No entanto, antes de se desenvolver estratégias de Gestão de Riscos, deve-

se identificar e quantificar os riscos, de acordo com o grau de importância. Isto é 

necessário pois a atenção gerencial deve se focar nos pontos que constituem as 

maiores ameaças. 

Sabe-se que grande parte dos riscos e incertezas que incidem em projetos de 

software são comuns a vários outros, considerando o contexto e/ou processo de 

negócio conhecido (Boehm, 1989). Então, como minimizar estes riscos mais comuns 

em projetos de software? 

A Gestão de Riscos é uma abordagem que pretende garantir o sucesso do projeto 

através de um conjunto de técnicas e procedimentos para a identificação, análise e 

controle dos riscos de software. A incorporação da Gestão de Riscos como 

instrumento no processo de desenvolvimento de software permite a redução da 

exposição ao risco, permitindo aumentar a qualidade do produto e melhorar o 

processo de desenvolvimento (Ropponen; Lyytinen, 2000 apud Addison; Vallabh, 

2002). Como aplicar então de maneira efetiva as técnicas de Gestão de Riscos para 

minimização dos riscos e incertezas em projetos de software, de forma a garantir 

qualidade e produtividade? 

Segundo Adler, Leonard e Nordgren (1999), a Gestão de Riscos preventiva, com 

ênfase em evitar a ocorrência do risco, consiste na melhor abordagem, pois os erros 

são mais fáceis de se eliminar, mais baratos e menos complexos quando comparados 

com as abordagens reativas, que ocorrem em fases posteriores do ciclo de vida de 

desenvolvimento de software, encarecendo o processo. 

Karolak (1996) destaca a importância da identificação antecipada dos riscos. 

Segundo o autor, a previsão de riscos é derivada de atividades anteriores de 

identificação, planejamento, avaliação, mitigação e registro de riscos, envolvendo a 

antecipação de riscos com base em históricos e conhecimento de riscos previamente 

identificados. 

Considerando que as abordagens preventivas proporcionam melhores resultados, 

qual estratégia utilizar visando a prevenção da ocorrência dos riscos? 

Atualmente poucas organizações aplicam as técnicas de avaliação de riscos para a 

verificação, controle e gerenciamento dos mesmos. Para a maioria dos projetos de 
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software, a avaliação de riscos é conduzida de maneira informal, não freqüente e não 

sistemática (Ropponen; Lyytinen, 1993 apud Addison; Vallabh, 2002). 

Para Wallace; Keil (2004) isto se deve ao fato dos gerentes de projeto terem 

disponíveis poucos procedimentos formais e sistematizados para guiá-los na 

identificação dos fatores de risco e, consequentemente, na análise de seus efeitos. 

De acordo com Cule et al. (2000) apud Addison; Vallabh (2002), alguns sintomas de 

que as organizações não estão aplicando efetivamente o gerenciamento de risco 

incluem os constantes “incêndios”, replanejamentos, alterações de cronograma, 

operações em constante stress, entre outros. 

Segundo Carr (1997), muitas organizações são incapazes de gerenciar seus riscos de 

forma eficaz pelas seguintes razões: cultura de aversão a riscos (em muitas empresas 

pode-se observar que a gravidade dos riscos identificados é inversamente 

proporcional à posição hierárquica do observador na empresa – quanto mais próximo 

da gerência executiva, menos críticos são os riscos identificados e discutidos), infra-

estrutura de gerenciamento inadequada (identificação e análise realizada geralmente 

no início do projeto e de forma ad hoc.), falta de sistemática, comunicação 

inadequada e falta de método repetitivo para identificar, analisar e planejar a 

mitigação de riscos. 

Adicionalmente, nossa cultura tem evoluído de forma que a avaliação de riscos é 

confundida com defensiva. Assim, um gerente de projeto que se depara com um 

cronograma impossível de ser cumprido, por exemplo, pode deliberadamente ignorar 

os riscos do projeto em função de uma atitude “dá para fazer” (Boehm; DeMarco, 

1997). 

Diante destas dificuldades, como a estratégia de Gestão de Riscos pode ser aplicada 

a projetos no dia-a-dia das organizações de forma sistemática e prática? 

De maneira resumida, pode-se concluir que uma parcela considerável das falhas 

em projetos de software deve-se à gestão inadequada dos riscos do projeto. Um 

melhor gerenciamento dos riscos pode implicar em melhoria da qualidade do 

produto e da produtividade do processo. 
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1.2. Motivação 

Atualmente, espera-se que os engenheiros de software estejam preparados para 

desenvolver, manter e compreender sistemas de software com tamanhos e 

complexidades cada vez maiores. As áreas de pesquisa da Engenharia de Software 

estão empenhando esforços substanciais em tentativas de melhorar a qualidade e 

produtividade do desenvolvimento de software em cenários complexos. 

No entanto, isto não é fácil. Segundo Ziv; Richardson; Klosch (1997), as tentativas 

de minimizar a complexidade em processos de desenvolvimento de software 

geralmente são impedidas pelas incertezas e riscos que permeiam o processo de 

desenvolvimento. 

Por outro lado, de acordo com o modelo de maturidade proposto pelo SEI – Software 

Engineering Institute, o CMM – Capability Maturity Model, à medida em que se 

melhora o processo de desenvolvimento, aumenta-se a qualidade e produtividade, e 

se diminuem os riscos. Um outra interpretação seria entender que as organizações 

tornam-se menos susceptíveis a riscos à medida em que se tornam mais maduras 

(DeMarco; Lister, 1999). Desta forma, pode-se concluir que a redução e eliminação 

de riscos constitui um passo para a maturidade do processo de desenvolvimento, 

visando a melhoria da qualidade e o aumento de produtividade. 

Considerando a busca constante do aumento da maturidade nos processos de 

desenvolvimento de software, o contexto da complexidade dos projetos atuais e o 

cenário composto de riscos e incertezas, surgem as diretrizes e motivações principais 

do trabalho. Entre os fatores que motivaram a elaboração deste trabalho destacam-se: 

1) Observação das crescentes dificuldades em planejamento e gestão de projetos 

de software. Apesar dos diversos métodos e técnicas existentes visando a 

garantia da qualidade, tais como o processo de teste, revisões técnicas 

formais (Pressman, 2002) entre outros, a qualidade não pode ser obtida com 

planejamento e gestão inadequados; 

2) Observação dos riscos e incertezas como agentes prejudiciais aos resultados 

dos projetos de software. Este fato tem tornado a Gestão de Risco como uma 

disciplina altamente procurada nos meios acadêmicos e com prática crescente 

nas organizações; 



5 

3) A abordagem de que a Arquitetura de software pode ser utilizada como um 

instrumento de planejamento e gestão, mais do que simplesmente um 

instrumento voltado para a modelagem, projeto e construção de sistemas 

(Paulish, 2002); 

4) O Princípio da Incerteza da Física proposto por Heisenberg em 1927 que diz 

que as incertezas também estão presentes em áreas onde a exatidão e a 

precisão são fundamentais, como por exemplo na Física e o equivalente 

Princípio da Incerteza em Engenharia de Software (Ziv; Richardson; Klosch, 

1997), que diz que todo processo de desenvolvimento de software está sujeito 

a riscos e incertezas, assim como seus produtos; 

5) Observação, durante a vida profissional da autora, das dificuldades em se 

lidar com riscos e incertezas em projetos de software  e suas conseqüências 

negativas. 

 

1.3. Objetivos do Trabalho 

O objetivo principal desta dissertação é responder as questões apresentadas no item 

1.1, a saber: 

1) Como aplicar de maneira efetiva as técnicas de Gestão de Riscos para 

minimização dos riscos e incertezas em projetos de software, de forma a 

garantir qualidade e produtividade? 

2) Como minimizar os riscos mais comuns em projetos de software? 

3) Qual estratégia utilizar visando a prevenção da ocorrência dos riscos? 

4) Como a estratégia de Gestão de Riscos pode ser aplicada a projetos no dia-a-

dia das organizações de forma sistemática e prática? 

Para tanto, é apresentado um roteiro que permite transformar riscos e incertezas de 

projetos de software em requisitos de Arquitetura de software, de forma que a 

Arquitetura final obtida não seja impactada pelas eventuais ocorrências desses riscos, 

garantindo qualidade do produto final e produtividade no processo de 

desenvolvimento 
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Para efeitos deste trabalho, entende-se indiferentemente por risco ou incerteza tudo 

aquilo que de alguma forma pode impactar ou comprometer os resultados do projeto 

de acordo com seu planejamento, considerando prazo, custo e qualidade. 

Requisitos de Arquitetura são os elementos que direcionam a implementação da 

Arquitetura de software, sendo esta composta da descrição da estrutura geral do 

sistema de software, dos seus elementos e da forma como estes elementos interagem 

e se comunicam. 

A Gestão de Riscos centrada em Arquitetura consiste em uma estratégia preventiva 

da Gestão de Riscos Tradicional especializada para projetos de software. Preventiva 

porque visa minimizar a probabilidade de ocorrência dos riscos e incertezas 

antecipadamente, através de requisitos de Arquitetura definidos nas fases iniciais do 

ciclo de vida. Especializada porque é baseada nos sub-processos da Gestão de Riscos 

Tradicional – identificação, quantificação, priorização, ações e monitoração – mas 

com características particulares que consideram a complexidade dos sistemas de 

software. 

Além de apresentar um embasamento teórico, o presente trabalho visa estabelecer 

um roteiro prático, podendo ser utilizado no gerenciamento dos projetos de software 

no dia-a-dia das organizações. 

Para se chegar a este objetivo principal, outros resultados são obtidos como sub-

produtos deste trabalho, entre os quais destacam-se: caracterização e categorização 

de riscos e incertezas em projetos de software e a caracterização de boa Arquitetura 

de software. 

 
 
1.4. Aspectos Metodológicos 

A Metodologia desenvolvida para a elaboração deste trabalho compreende as 

seguintes etapas: 

1) Pesquisa Bibliográfica; 

2) Proposição de Roteiro para Gestão de Riscos; 

3) Aplicações do roteiro proposto em projetos de software. 
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A etapa de Pesquisa Bibliográfica compreende o estudo das obras dos principais 

autores que desenvolveram trabalhos relacionados com caracterização de riscos e 

incertezas em projetos de software, métodos, ferramentas e processos de Gestão de 

Riscos, Arquitetura de software, Garantia da Qualidade de software e Produtividade 

do Processo de Desenvolvimento. 

A etapa de Proposição de Roteiro compreende a proposição do roteiro de Gestão de 

Riscos centrada em requisitos de Arquitetura, utilizando o referencial teórico 

estudado. 

Para a terceira etapa deste trabalho, foram selecionados e apresentados alguns 

projetos de software significativos que a autora vivenciou durante sua vida 

profissional. O roteiro de Gestão de Riscos centrado em Arquitetura é aplicado a tais 

projetos de software e seus resultados finais são analisados. 

 
 
1.5. Organização do Trabalho 

Neste capítulo 1 são apresentados os motivos que levaram ao desenvolvimento deste 

trabalho, seus objetivos, as questões a serem respondidas e a metodologia utilizada. 

É também apresentada a estruturação global do trabalho e as convenções utilizadas. 

Para o desenvolvimento da dissertação, alguns conceitos relacionados com riscos, 

incertezas e Arquitetura de software devem ser conhecidos. Assim, o capítulo 2 

apresenta a fundamentação teórica dos conceitos relacionados com Gestão de Riscos, 

destacando a caracterização de riscos e incertezas, suas fontes e os principais 

aspectos da Gestão de Riscos em projetos de software. Como não existe 

universalidade destes conceitos, obras de diversos autores foram pesquisadas. 

O capítulo 3 concentra-se na fundamentação teórica dos conceitos relacionados com 

Arquitetura de software e Qualidade, destacando a caracterização de Arquitetura de 

software, suas visões e os requisitos de Arquitetura. Neste caso também é definido o 

quê se entende por visões de Arquitetura para efeitos do trabalho. 

O capítulo 4 apresenta as principais categorias de riscos e incertezas encontradas em 

projetos de software, bem como o mapeamento destas categorias em requisitos de 
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Arquitetura de software. Neste capítulo são apresentados os elementos utilizados 

como subsídios para a proposição da Gestão de Riscos centrada em Arquitetura. 

O capítulo 5 apresenta o roteiro de Gestão de Riscos centrada em Arquitetura 

proposto, destacando as etapas e processos da sistemática proposta, suas vantagens e 

características. Também é apresentado o mapeamento desta abordagem no ciclo de 

vida de desenvolvimento de software e discutida sua contribuição para a garantia da 

qualidade e produtividade. 

O capítulo 6 apresenta elementos para avaliação do roteiro proposto, visando a 

otimização dos recursos do projeto, através da aplicação de ferramentas que 

permitem a priorização dos requisitos de Arquitetura. Neste capítulo também são 

apresentadas possíveis maneiras de se avaliar a eficiência do roteiro proposto, 

considerando a minimização dos riscos, aumento da qualidade e da produtividade. 

No entanto, este aspecto não é aprofundado neste trabalho. 

Visando consolidar a aplicação da abordagem de Gestão de Riscos centrada em 

Arquitetura, o capítulo 7 apresenta a aplicação da abordagem proposta em projetos 

vivenciados pela autora. Tais estudos relatam os pontos positivos da aplicação do 

roteiro proposto e, em alguns casos, como o mesmo poderia minimizar possíveis 

resultados negativos. 

De maneira conclusiva, o capítulo 8 apresenta considerações finais sobre o trabalho, 

destacando a contribuição da Orientação a Objetos, a utilização da Arquitetura como 

instrumento de gestão de projetos, as conclusões e contribuições do trabalho e 

possíveis trabalhos futuros. 

A tabela 1.1 apresenta a estrutura desta dissertação de forma resumida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Tabela 1.1. Estrutura da Dissertação. 

Capítulo 1 
Introdução 

• Motivação e Relevância do Tema 

• Objetivos do Trabalho 

• Aspectos Metodológicos 

Capítulo 2  
Riscos e Incertezas em 
Projetos de Software 

• Caracterização de Riscos e 

Incertezas 

• Modelos de Gestão de Riscos 

Capítulo 3 
Arquitetura de Software e 
Qualidade 

• Caracterização e Visões de 

Arquitetura 

• Requisitos de Arquitetura 

• Boa Arquitetura e Qualidade 

Capítulo 4 
Mapeamento das Categorias 
de Riscos e Incertezas em 
Requisitos de Arquitetura 

• Categorias de Riscos e Incertezas

• Mapeamento em requisitos de 

Arquitetura 

Capítulo 5 
O Roteiro de Gestão de Riscos 
centrada em Arquitetura 

• Descrição do roteiro proposto: 

Gestão de Riscos centrada em 

Arquitetura 

Capítulo 6 
Elementos para Avaliação do 
Roteiro Proposto 

• Priorização de Requisitos de 

Arquitetura (otimização de 

recursos) 

• Elementos para avaliação da 

eficiência do roteiro proposto 

Capítulo 7 
Aplicação do Roteiro Proposto 
em Projetos de Software 

• Exemplos de aplicação em 

situações representativas reais 

Capítulo 8 
Considerações Finais 

• Abrangência e Aplicabilidade 

• Conclusões 

• Contribuições do Trabalho 

• Possíveis Trabalhos Futuros 
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1.6. Notações e Convenções Utilizadas 

Para facilitar o entendimento de alguns conceitos apresentados neste trabalho, os 

mesmos foram ilustrados através de modelos que podem ser caracterizados em 

estáticos e dinâmicos. Os modelos estáticos são descritos utilizando o Diagrama de 

Classes e o Diagrama de Componentes, segundo a linguagem UML – Unified 

Modeling Language (OMG). 

Os modelos dinâmicos são descritos utilizando a notação SADT/IDEF0 (Marca; 

McGowan, 1988), que consiste em uma notação para modelagem de processos. 

As tabelas e figuras para as quais não constam as respectivas referências 

bibliográficas foram desenvolvidas pela autora. 
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CAPÍTULO 2 
RISCOS E INCERTEZAS EM PROJETOS DE SOFTWARE 

 

 

Objetivo do Capítulo 

O objetivo deste capítulo é apresentar a fundamentação teórica referente aos 

conceitos de riscos e incertezas que serão utilizados nos capítulos posteriores. Neste 

capítulo, serão caracterizados os riscos e incertezas em projetos de software, suas 

características e principais fontes, bem como será apresentada a importância da 

Gestão de Riscos e as dificuldades e restrições de sua aplicação no processo de 

desenvolvimento de software. 

Este capítulo foi desenvolvido com base no estudo dos seguintes trabalhos: 

Boehm(1989), Hirshleifer; Riley(1992), Carr et al.(1993), Ziv; Richardson; 

Klosch(1997), Hall(1998), Keil et al.(1998), Adler; Leonard; Nordgren(1999) 

PMBOK(2000), Sorrentino; Roney(2000), Hillson(2001), Addison; Vallabh(2002), 

Pressman(2002),  Sommerville(2003). 

 

2.1. Caracterização de Riscos e Incertezas 

Pode-se caracterizar de maneira indistinta como risco ou incerteza todos os aspectos 

que de alguma forma impactam o planejamento de um projeto, considerando as 

dimensões prazo, custo e qualidade (Pressman, 2002).  

No entanto, alguns autores diferenciam risco de incerteza: risco corresponde à 

ameaça que pode ser mensurada em termos de probabilidade de ocorrência e 

impactos, ao passo que a incerteza não pode ser mensurada (Hirshleifer; Riley, 

1992).   

O mesmo autor apresenta exemplos não relacionados com a Engenharia de Software 

para ilustrar a diferenciação proposta, como apresentado na tabela 2.1. 
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Tabela 2.1. Exemplos de Risco e Incerteza (Hirshleifer; Riley, 1992).  

 Exemplo de Situação Probabilidade de 
Ocorrência 

Risco Na jogada de um dado aparecer a face correspondente ao 

número quatro 

1/6 

Incerteza Descoberta da cura do câncer na próxima década Indeterminada 

 

Para Boehm (1989), risco corresponde à possibilidade de perda ou prejuízo. O 

impacto da ocorrência de um determinado risco, também denominado de exposição 

ao risco, pode ser determinado pela expressão: 

 

IR = Prob (RI) * Perda (RI),  

 

onde: 

• IR: Impacto do risco; 

• Prob (RI): Probabilidade de ocorrência de resultado insatisfatório; 

• Perda (RI): Perda ou prejuízo das partes afetadas pelo risco. 

 

De maneira concordante, para o SEI – Software Engineering Institute, o risco 

corresponde à possibilidade de sofrer uma perda. Em um projeto de desenvolvimento 

de software, a perda pode ser visualizada como os impactos do projeto, descritos na 

forma de diminuição da qualidade do produto final, aumento nos custos, atrasos e 

falhas. 

Alguns autores, entre eles Hillson (2001), destacam que o risco não está relacionado 

apenas a perdas ou prejuízos, mas também a oportunidades. O SEI afirma que a 

oportunidade está muito próxima ao risco - muitos projetos de software avançam nas 

capacidades e conhecimentos atuais, desenvolvendo produtos que nunca tinham sido 

feitos antes. Esta oportunidade de alavancar novas idéias não existe sem risco. 

De acordo com Scoy; Roger (1992) citado no site da SEI: “O risco por si só não é 

ruim – é essencial para o progresso e a falha geralmente corresponde a uma parte 
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chave do aprendizado. Mas deve-se aprender a balancear as possíveis conseqüências 

negativas do risco em função dos benefícios potenciais associados à oportunidade”. 

Para o trabalho em questão, a distinção precisa entre risco e incerteza não tem 

relevância, uma vez que o roteiro proposto se aplica igualmente em ambas situações. 

Ambos estão presentes no processo de desenvolvimento de software e são mais 

intensos nas fases iniciais do projeto, tendendo a diminuir à medida em que o projeto 

avança (PMBOK, 2000). 

 

2.2.  Exemplos de Riscos e Incertezas em Projetos de Software 

O processo de desenvolvimento de software está sujeito a um grande número de 

riscos e incertezas. 

No trabalho elaborado por Ziv; Richardson; Klosch (1997), foram identificados 

quatro domínios da Engenharia de Software onde os riscos e incertezas são 

evidentes, conforme destaca a tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2. Domínios da Engenharia de Software sujeitos a Riscos e Incertezas (Ziv; Richardson; Klosch, 1997). 

Domínio Descrição Exemplos de Incertezas e Riscos 

1) Análise de 
Requisitos 

Elicitação e análise de 

requisitos que inclui 

aprender sobre o problema 

e o domínio do problema, 

entender as necessidades 

do usuário e as restrições 

para a solução. 

- Quem são os usuários reais do sistema 

a ser construído? 

- Quais as reais necessidades e 

expectativas desses usuários? 

- O domínio do problema foi corretamente 

entendido? 

- Qual a precisão, rigor e suficiência do 

entendimento do domínio do problema, 

necessidades e expectativas do usuário? 

2) Transição 
de Requisitos 
de Negócio 
em Técnicos 

Transição entre os 

diversos tipos de 

abstração: processo de 

negócio, análise de 

requisitos, projeto e 

implementação. 

- Qual a correspondência entre o modelo 

do projeto com o da análise de 

requisitos? 

- Qual a aderência da implementação com 

o projeto? 
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3) 
Reengenharia 
de Software 

Estabelecimento dos 

modelos de análise e 

projeto a partir da inspeção 

de códigos-fontes. 

- A documentação disponível do sistema 

corresponde ao código-fonte? 

- O modelo que foi construído a partir da 

engenharia reversa representa o domínio 

do problema? 

4) Reuso Reutilização de modelos, 

arquiteturas, componentes 

e códigos-fontes em outro 

projeto e sistema. 

- Como especificar a interface de um 

componente reutilizável completa e 

suficientemente? 

- Como personalizar um componente 

reutilizável para restrições do projeto? 

 

Ziv; Richardson; Klosch (1997) destacam, como exemplo, algumas incertezas que 

estão presentes no processo de teste, entre elas: 

• O sistema de software em teste inclui especificações de requisitos, 

representações de projeto técnico, módulos de códigos-fontes entre outros. 

Tais artefatos de software são produzidos pelas atividades de análise de 

requisitos, projeto de arquitetura e codificação. Segundo o Princípio da 

Incerteza em Engenharia de Software, a incerteza permeia estes processos e, 

conseqüentemente, os artefatos resultantes. O planejamento de teste que se 

baseia nestes artefatos também carrega estas incertezas; 

• O teste de um sistema, assim como outras atividades do projeto, são 

intensamente realizadas por atividades humanas, o que introduz incertezas; 

• A cobertura de um plano de teste é inerentemente incerta – só um teste 

exaustivo de stress de todos os caminhos de um software em um ambiente 

ideal garante a absoluta certeza do processo de teste e seus resultados; 

• As diferenças existentes entre o ambiente de teste e o ambiente real de 

operação do sistema também introduzem incertezas no processo. 

Outros exemplos de incertezas e riscos do processo de desenvolvimento de software 

incluem: 

• Dimensionamento do esforço, prazo e recursos necessários a um projeto; 

• Completeza dos requisitos de negócio e técnicos levantados e identificados; 
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• Envolvimento adequado dos usuários, clientes e demais stakeholders na 

definição dos requisitos do projeto; 

• Mudanças de requisitos ao longo do tempo; 

• Viabilidade técnica de utilização de uma nova tecnologia; 

• Disponibilidade de recursos na quantidade e com o conhecimento e 

experiência adequados; 

• Variações em datas de eventos (lançamentos e entregas); 

• Limitações de resposta dos elementos de hardware ou outros elementos 

físicos, entre outros. 

 

2.3.  Fontes de Riscos e Incertezas 

Na literatura, não existe consenso de conceitos a respeito das fontes de riscos e 

incertezas. 

Segundo o PMI – Project Management Institute, constituem fontes de riscos: o 

contexto do projeto, saídas de outros processos, questões de tecnologia e outras 

fontes internas, como por exemplo, o perfil da equipe (PMBOK, 2000). 

O PMI também ressalta que algumas áreas de aplicação possuem padrões de 

classificação usados como fontes de risco, uma vez que dado um determinado 

processo de negócio,  as categorias de risco são pré-conhecidas. 

Para Ziv; Richardson; Klosch (1997), as incertezas e riscos na Engenharia de 

Software ocorrem por diversas razões e provêm de muitas fontes. Os autores 

apresentam três exemplos de fontes de risco: 

1) Domínio do Problema: o sistema de software inclui um ou mais modelos do 

domínio do mundo real no qual ele opera e este mundo está sujeito a 

incertezas e, portanto, o sistema que o modela inevitavelmente reflete este 

domínio de incertezas. Este domínio geralmente é ignorado no modelo do 

sistema, apresentando então uma diferença entre o mundo real e o modelo do 

sistema. Também ocorrem incertezas a respeito do software, hardware, 

componentes mecânicos e outros dispositivos externos ao sistema; 
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2) Domínio da Solução: os sistemas de software constituem soluções para 

problemas do mundo real. Tais soluções de software podem introduzir 

incertezas adicionais às introduzidas com o domínio do problema. Um 

exemplo é a depuração de programas que utilizam recursos concorrentes: 

uma tentativa de instrumentar o programa para extrair informações adicionais 

de depuração pode afetar a reprodução do comportamento errôneo do 

programa; 

3) Participação Humana: o papel ativo desempenhado pelo homem em cada 

estágio do ciclo de vida de desenvolvimento de software inevitavelmente 

introduz incertezas e imprecisões no processo de desenvolvimento. 

Segundo Sommerville (2003), os riscos podem ameaçar o projeto, o produto que está 

sendo desenvolvido ou a organização/ negócio, constituindo categorias de risco: 

1) Riscos relacionados ao projeto: são os riscos que afetam o planejamento ou 

os recursos do projeto; 

2) Riscos relacionados ao produto: são os riscos que afetam a qualidade ou 

desempenho do sistema e demais produtos que estão em desenvolvimento; 

3) Riscos para o negócio: são os riscos que afetam o processo de negócio e a 

organização que está desenvolvendo o software. 

O autor ressalta que esta não é uma classificação exclusiva, pois uma situação pode 

apresentar riscos que incluem as três categorias. Por exemplo, um programador 

experiente que abandona um projeto representa um risco para o projeto, pois o 

mesmo pode atrasar, um risco para o produto, que pode não possuir a mesma 

qualidade se o projeto fosse desenvolvido por outra pessoa e um risco para o 

negócio, pois falhas no software podem impactar o processo de negócio. 

Assim, consolidando as diversas definições apresentadas, para efeitos deste trabalho 

pode-se caracterizar riscos e incertezas como apresentado na figura 2.1. 
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-Probabilidade de Ocorrência
-Categoria

Risco/ Incerteza

Impacto

Qualidade e Produtividade

Fonte/ Origem

Domínio Problema

Domínio Solução

Atuação Humana

Projeto

Produto

Negócio

-possui

1..* 1..*

-gera1..*

0..*

-reduz1..*

1

 
Figura 2.1. Caracterização de Riscos e Incertezas. 

Observação: O atributo Categoria da classe Risco/ Incerteza corresponde ao 

agrupamento de riscos por afinidade de tema, por exemplo, riscos relacionados com 

recursos, com cronograma, com requisitos, etc. 

 

2.4. Princípio da Incerteza em Engenharia de Software 

O Princípio da Incerteza da Física, proposto por Heisenberg em 1927, afirma que a 

presença de um observador pode afetar as observações científicas, de forma a tornar 

impossível a certeza absoluta na observação dos resultados. Esta conclusão foi obtida 

a partir de experimentos realizados por Heisenberg, na tentativa de determinar a 
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localização exata de um elétron. Ao incidir um feixe de luz para realizar a 

observação, o elétron saía da sua posição original. 

Analogamente ao Princípio da Incerteza da Física, o trabalho elaborado por Ziv; 

Richardson; Klosch (1997) define o Princípio da Incerteza na Engenharia de 

Software. Segundo este princípio, as incertezas são inerentes e inevitáveis no 

processo de desenvolvimento de software e nos produtos gerados. Isto significa que 

tais ameaças estão sempre presentes e, cabe ao gerente de projeto e sua equipe, 

identificar e definir o que será feito com cada uma delas. 

Este princípio é bastante geral e abstrato sobre a natureza do processo de 

desenvolvimento de software e aplicável ao longo do ciclo de vida. 

Segundo Ziv; Richardson; Klosch (1997), raramente tais incertezas e riscos são 

capturados e representados explicitamente em modelos formais, o que dificulta a sua 

identificação, entendimento e gerenciamento ao longo do ciclo de vida do projeto. 

O desenvolvimento de um sistema de software pode ser considerado um 

empreendimento complexo e, como tal, está sujeito a incertezas, riscos e 

indefinições. No entanto, o desenvolvimento de software deve prosseguir mesmo na 

presença destas situações. Assim, devem ser utilizados métodos e técnicas que 

permitam lidar com os riscos e incertezas de forma a viabilizar o projeto. 

 

2.5. Gestão de Riscos em Projetos de Software 

 

2.5.1. O Modelo Espiral de Boehm 

O Modelo Espiral da Engenharia de Software proposto por Boehm em 1988 foi 

desenvolvido incorporando as melhores características do ciclo de vida clássico e de 

prototipação, adicionando um novo elemento: a análise de risco (Pressman, 2002). O 

modelo estabelece quatro passos, como apresentado na figura 2.2.  
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Figura 2.2. Passos do Modelo Espiral de Boehm (Pressman, 2002). 

 

1) Planejamento – corresponde à determinação de objetivos, alternativas e 

restrições do projeto; 

2) Análise de Riscos – compreende a identificação de riscos, análise de alternativas 

e resolução/ minimização dos riscos; 

3) Engenharia – desenvolvimento do produto, considerando as atividades de análise 

detalhada de requisitos, projeto técnico, implementação e testes; 

4) Avaliação do Cliente – avaliação pelo cliente dos resultados da fase de 

Engenharia. 

A cada iteração ao redor da espiral – iniciando no centro em direção para fora – 

versões mais completas do software são construídas. Na fase de Análise de Riscos, é 

realizada uma análise e tomada a decisão de go/ no go, podendo inclusive finalizar o 

projeto. 

Esta abordagem possui um caráter evolutivo, diminuindo as incertezas a cada volta e 

habilitando o desenvolvedor e o cliente a entenderem e reagirem aos riscos a cada 

Planejamento Análise de Riscos 

Engenharia Avaliação do 
Cliente

Na direção de um 
sistema concluído 

Versão 1 

Versão 2 

Versão 3 
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evolução (ou volta na espiral). Também permite constante envolvimento do cliente/ 

usuário ao longo de todo processo de desenvolvimento. 

 

2.5.2. Gestão de Riscos em Projetos de Software 

O risco existe caso se tenha ou não conhecimento dele (Hall, 1998). 

Como os riscos constituem constantes ameaças aos resultados dos projetos de 

software, tornam-se necessárias medidas de minimização e eliminação dos riscos e 

incertezas. 

Segundo Boehm (1989), a Gestão de Riscos de projetos de software constitui uma 

disciplina cujos objetivos são identificar, endereçar e eliminar os itens de riscos antes 

que os mesmos se tornem ameaças para o sucesso do projeto ou se tornem fontes de 

retrabalho. Boehm define que a prática da Gestão de Riscos envolve dois passos: 

1) Avaliação do risco: envolve as atividades de identificação, análise e 

priorização do risco; 

2) Controle de risco: envolve as atividades de planejamento da gestão do risco, 

resolução e monitoração. 

A figura 2.3 apresenta o desdobramento dos passos da Gestão de Riscos segundo 

Boehm (1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Desdobramento dos Passos da Gestão de Risco (Boehm, 1989). 
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De maneira análoga, o PMI – Project Management Institute define que a Gestão de 

Riscos em projetos inclui os processos de identificação, análise e resposta ao risco 

através do estabelecimento de planos de ação e mecanismos de controle que visam 

maximizar os resultados dos eventos positivos e minimizar as consequências de 

eventos adversos em decorrência de riscos. 

A definição do SEI – Software Engineering Institute enfatiza o aspecto contínuo da 

Gestão de Riscos durante o ciclo de vida do projeto, bem como a comunicação: a 

Gestão de Riscos é uma prática da Engenharia de Software que envolve processos, 

métodos e ferramentas para o gerenciamento constante dos riscos do projeto, 

constituindo uma forma disciplinada para tomada de decisões de maneira pró-ativa 

(Carr et al., 1993). A Gestão de Riscos é composta de seis passos: 

1) Identificação: procura e localização de riscos antes que se tornem 

problemas; 

2) Análise: transformação dos dados referentes aos riscos em informações para 

a tomada de decisões. Engloba a análise dos impactos, probabilidade e prazos 

envolvidos, classificação e priorização dos riscos; 

3) Planejamento: transformação das informações referentes aos riscos em 

decisões e ações de mitigação; 

4) Rastreamento: monitoração dos indicadores de risco e das ações 

mitigadoras; 

5) Controle: correção dos desvios do plano de mitigação de riscos; 

6) Comunicação: provê informações e feedbacks internos e externos ao projeto 

dos riscos atuais e potenciais. Esta atividade ocorre ao longo dos demais 

passos da Gestão de Riscos. 

A figura 2.4 apresenta os passos da Gestão de Riscos segundo o SEI. 
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Figura 2.4. Gestão de Riscos segundo o SEI (Carr et al., 1993). 

 

Para o SEI, cada risco passa por estes passos seqüencialmente, mas de forma 

contínua, simultânea (por exemplo, riscos são rastreados em paralelo com novos 

riscos que são identificados e analisados) e iterativa ao longo do ciclo de vida do 

projeto. 

Segundo Cule, Schmidt; Lyytinen; Keil (2000) apud Addison; Vallabh (2002): 

“Enquanto não se pode prever o futuro dos projetos, com certeza pode-se aplicar 

práticas estruturadas de gerenciamento de riscos, de forma a tomar ações que 

minimizem a probabilidade e/ou os impactos de potenciais problemas”. 

 

2.5.3. Caracterização da Gestão de Riscos para o Trabalho 

Considerando os modelos de Gestão de Riscos analisados, de forma geral, a Gestão 

de Riscos pode ser representada como uma ferramenta do processo de 

desenvolvimento de software, conforme apresentado na figura 2.5. 
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Figura 2.5. Gestão de Riscos como Ferramenta do Processo de Desenvolvimento. 

 

Neste caso, os riscos e incertezas atuam como restrições do processo de 

desenvolvimento, restringindo seu resultado, ou seja, o sistema final com qualidade. 

A figura 2.6 detalha em sub-processos o processo de Gestão de Riscos.  

1) Identificação de Riscos e Incertezas 

De acordo com o PMBOK (2000), neste sub-processo são identificados os 

possíveis riscos que podem afetar o projeto, bem como são documentadas as 

características destes riscos. Esta identificação não constitui um simples evento, 

devendo ocorrer continuamente ao longo do projeto.  

Entre as técnicas que podem ser utilizadas para a identificação de riscos e 

incertezas do projeto destacam-se: checklists de riscos, brainstorming com a 

equipe de projeto, fluxograma ou diagrama de causa e efeito para melhor 

entendimento das causas e efeitos dos riscos e entrevistas com diversos 

stakeholders (PMBOK, 2000); (Sommerville, 2003). 

 

2) Quantificação e Priorização 

Cada risco identificado deve ser analisado individualmente a respeito da 

probabilidade de ocorrência e da gravidade dos impactos e dos efeitos do risco. 
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Uma vez analisados, deve ser feito um julgamento dos riscos mais importantes a 

serem considerados no projeto, ou seja, os riscos devem ser priorizados. 

Entre as principais técnicas e ferramentas utilizadas destacam-se:  ferramentas 

estatísticas baseadas em probabilidades, como por exemplo o valor esperado 

(produto da probabilidade de ocorrência do risco pelo valor da estimativa do 

ganho ou perda incorrida caso o risco ocorra), simulações para análise de 

diferentes alternativas e estratégias de projeto, árvores de decisão e experiência 

de especialistas (PMBOK, 2000); (Sommerville, 2003). 

 

3) Ações e Respostas 

Este sub-processo considera cada um dos riscos considerados como importantes 

e priorizados e define estratégias para gerenciá-los e resolvê-los. 

Segundo Sommerville (2003), as estratégias e ações para se lidar com riscos 

podem ser classificadas em três categorias, a saber: 

• Estratégia Preventiva: corresponde às ações que reduzem a 

probabilidade de ocorrência do risco; 

• Estratégia de Minimização: compreende as ações que reduzem os 

impactos do risco; 

• Planos de Contingência: estratégia para se lidar com os problemas e 

impactos, considerando a ocorrência do risco. 

 

4) Monitoração e Controle 

Este sub-processo envolve a avaliação constante de cada um dos riscos 

individualmente, a fim de verificar se este risco está se tornando mais ou menos 

provável e quais os seus efeitos. 

Para Boehm (1989) e Sommerville (2003), o número de riscos escolhidos para 

serem monitorados e controlados deve ser pequeno e gerenciável – um número 

muito grande pode exigir a coleta de muitas informações, inviabilizando a 
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monitoração. Boehm (1989) sugere a monitoração dos dez maiores riscos do 

projeto. 

Esta monitoração e controle dos riscos pode ser realizada através de inspeções 

constantes ao longo do ciclo de vida do projeto. 

 

Observação: Neste trabalho, o processo de Gestão de Risco apresentado será 

referenciado por Gestão de Riscos Tradicional, para diferenciar da estratégia de 

gestão proposta e descrita no capítulo 5. 

Diversos métodos e modelos formais foram criados para permitir a análise e o 

tratamento de riscos e incertezas, tais como os métodos de análise baseados em 

árvores de falha e as redes bayesianas, que são instrumentos utilizados em 

inteligência artificial e sistemas de tomadas de decisão. A teoria da probabilidade 

ainda é o método mais tradicional para se lidar com os riscos dos projetos de maneira 

disciplinada e quantitativa. 

Estas análises quantitativas e modelagens formais não serão aqui abordadas, não 

fazendo parte do escopo deste trabalho. 

 

2.5.4. Uma Visão Mais Abrangente da Gestão de Riscos 

O trabalho realizado por Keil et al. (1998) apresenta uma visão mais abrangente 

sobre Gestão de Riscos. A partir de pesquisas realizadas com gerentes de projetos, 

constata-se que os riscos de um projeto de software são maiores quando os mesmos 

não estão sob o controle direto do gerente de projeto. 

A partir desta constatação, os autores propõem um framework para identificação de 

riscos baseado em duas dimensões: nível percebido de controle e importância 

relativa percebida do risco. Entende-se por importância uma combinação da 

freqüência do risco e de seu impacto. 
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 Figura 2.6. Sub-Processos da Gestão de Riscos. 
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A figura 2.7 apresenta os quatro quadrantes que compõem este framework. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Os Quadrantes do Framework de Gestão de Riscos (Keil et al., 1998). 

 

Segundo os autores, os riscos pertencentes aos quatro quadrantes devem ser 

ativamente gerenciados ao longo do projeto. 

Nível Percebido de Controle 

Importância Relativa 
Percebida do Risco

Alto Baixo 

Alta 

Moderada 

1 - Envolvimento  
do Cliente e da  
Alta Admin. 

2 – Escopo e 
Requisitos 

4 - Ambiente 3 – Execução 
do Projeto 

• Quadrante 1- Envolvimento do Cliente e da Alta Administração 

Os riscos deste quadrante estão relacionados com a falta de 

comprometimento da alta administração e envolvimento inadequado dos 

usuários. Se os usuários não são envolvidos de forma adequada, existe o risco 

dos desenvolvedores assumirem o detalhamento das funcionalidades e dos 

requisitos de negócio, não atingindo os objetivos do projeto. 

Gioia (1996) apud Addison; Vallabh (2002) afirma que o sucesso dos 

projetos de software está relacionado com a importância e prioridade dada 

pela alta gerência e pelo cliente/ usuário. 

Uma estratégia de mitigação destes riscos é criar e manter bons 

relacionamentos com clientes, promover o comprometimento dos clientes no 

projeto e gerenciar as expectativas do usuário final ao longo do processo de 

desenvolvimento. 

Outras estratégias incluem enfatizar o retorno ou benefício associado com a 

finalização do projeto, a criação de oportunidades para os gerentes 
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publicarem seu apoio e colaboração ao projeto e o alinhamento do projeto 

com outras metas centrais da organização. 

Os riscos deste quadrante não podem ser diretamente controlados pelo 

gerente de projeto, mas podem ser influenciados por ele. 

 

• Quadrante 2 – Escopo e Requisitos 

Os riscos deste quadrante estão relacionados com ambigüidades e incertezas 

decorrentes do não entendimento dos requisitos e gerenciamento inadequado 

do escopo e das mudanças do projeto. 

Boehm; Ross (1989) apontam que diferentes stakeholders em um projeto de 

desenvolvimento de software têm objetivos próprios, que geralmente são 

conflitantes com os dos outros stakeholders. Por exemplo, o usuário requer 

um sistema robusto e de fácil uso, com muitas funções que possam suportar 

suas tarefas, enquanto que a equipe de projeto espera encontrar desafios 

técnicos interessantes. Esta diferença de expectativas, segundo os autores, 

resulta em escopo e/ou objetivos do projeto não claros. 

Entre as estratégias de mitigação destes riscos destaca-se a utilização do 

Modelo Espiral de Boehm (descrito no item 2.5.1), que descreve que com o 

decorrer do projeto, o escopo e os requisitos devem se tornar mais claros e os 

usuários devem desenvolver expectativas mais realistas sobre as 

funcionalidades do sistema. Também, os gerentes de projeto devem educar os 

usuários e clientes em relação aos impactos nas mudanças de escopo, 

considerando custos e prazos do projeto. 

Os riscos pertencentes a este quadrante podem ser altamente controlados pelo 

gerente de projeto, no entanto, requer uma constante interação com usuários e 

clientes. 

 

• Quadrante 3 – Execução do Projeto 

Os riscos deste quadrante estão relacionados com as principais armadilhas 

decorrentes de gerenciamento de projetos inadequados, tais como recursos 
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insuficientes e inadequados, falta de metodologia de desenvolvimento 

eficiente, dificuldades de estimativas, definição inadequada de papéis e 

responsabilidades, volumes e tipos de usuários incertos, transações externas 

instáveis, dispositivos físicos desconhecidos entre outros. 

A estratégia para mitigação destes riscos inclui processo de desenvolvimento 

disciplinado, metodologias para divisão de projetos em partes menores e mais 

facilmente gerenciáveis, definição clara de papéis e responsabilidades e 

desenvolvimento de planos de contingência. Os gerentes de projeto devem 

adotar atitudes pró-ativas na antecipação e resposta a eventos que podem 

ameaçar o sucesso do projeto. 

 

• Quadrante 4 – Ambiente 

Neste quadrante podem ser incluídos riscos relacionados com o ambiente 

externo, tais como desastres naturais e mudanças no panorama competitivo 

ou no ambiente interno à organização. Outros exemplos incluem mudanças 

nos objetivos e escopo do projeto, devido a mudanças na alta administração 

ou de negócio, conflitos entre departamentos usuários, ambientes externos 

instáveis, entre outros. 

Os riscos deste quadrante são os mais difíceis de serem previstos e 

planejados. Uma abordagem de mitigação seria lidar com cenários de 

situações para desenvolvimento de planos de minimização dos efeitos destes 

riscos, caso eles ocorram. 

 

Os autores ressaltam que muitas das abordagens de Gestão de Riscos propostas na 

literatura focam nos riscos do quadrante 3. Uma explicação é que tais autores focam 

nos itens em que o gerente de projeto têm relativo grau de controle. 

Assim, considerar os quatro quadrantes apresentados na Gestão de Riscos aumenta a 

abrangência da gestão, aumentando também as chances de sucesso do projeto. 

O roteiro de Gestão de Riscos proposto no capítulo 5 permite endereçar riscos e 

incertezas pertencentes aos quatro quadrantes. 
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2.5.5. Riscos Genéricos e Específicos 

Uma questão a ser discutida: Todas as atividades de um projeto constituem riscos ou 

incertezas? A Gestão de Riscos deve ser aplicada para todas estas atividades? 

O trabalho realizado por Boehm (1989) indica uma distinção entre riscos genéricos 

de projetos, ou seja, itens comuns a todos os projetos e cobertos pelo plano de 

desenvolvimento básico de software e os riscos específicos de projeto, que devem ser 

endereçados por um plano de gerenciamento de risco específico. Exemplos de riscos 

genéricos são: 

• Erros em produtos de software, que podem ser reduzidos por testes e 

verificações; 

• Correções de alto custo e nas fases finais do projeto, que podem ser 

minimizados por identificação e validação de requisitos nas fases iniciais do 

projeto; 

• Projeto fora de controle, que pode ser  minimizado por planejamento, 

acompanhamento e gestão constante do projeto; 

• Produtos de software com baixa qualidade, que podem ser reduzidos por 

revisão de códigos-fontes e atividades de garantia da qualidade; 

• Dependência ou interação com sistemas externos. 

Riscos específicos lidam com características que não são comuns a todos os projetos, 

tais como incertezas de interface com o usuário, requisitos de desempenho 

ambiciosos, restrições de orçamento e cronograma, entre outros. Tais riscos devem 

ser tratados pelos processos de avaliação e controle de riscos. 

No entanto, segundo o mesmo autor, mesmo para os riscos genéricos, os conceitos 

de Gestão de Riscos são úteis para a elaboração do plano de desenvolvimento de 

software. 

Esta distinção entre risco genérico e específico é importante, uma vez que possui 

correlação com os tipos de risco que serão abordados no roteiro de Gestão de Riscos 

proposto no capítulo 5. 
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2.5.6. A Importância da Gestão de Riscos 

Segundo o trabalho elaborado por Boehm (1989), a Gestão de Riscos é importante 

primariamente por ajudar a evitar desastres, retrabalhos desnecessários e estimular as 

situações win-win em projetos de software. 

Diversos estudos realizados sobre processos de software, entre eles o de Jones 

(1986); Boehm (1987) apud Boehm (1989), indicam que retrabalhos decorrentes de 

requisitos incorretos, projeto e códigos-fontes inadequados tipicamente consomem 

de 40 a 50% do custo total do desenvolvimento. Assim, evitar retrabalhos é uma das 

principais oportunidades para melhorar a produtividade do processo de software. 

Segundo Boehm (1989), o custo de correção de um problema de requisito quando o 

software já se encontra em operação é cerca de 100 vezes maior do que o custo de 

retrabalho do problema nas fases iniciais do processo de software. Outra estatística 

de Boehm é que tipicamente 80% do custo para resolver problemas de software é 

gasto nos 20% dos problemas de mais alto impacto. 

Assim, a gestão de projetos de software fortemente embasada na Gestão de Riscos 

irá identificar e eliminar os 20% de problemas mais importantes enquanto o custo de 

retrabalho deles é baixo, maximizando a redução do retrabalho e aumentando o nível 

de produtividade. 

Resumidamente, a Gestão de Riscos constitui uma poderosa ferramenta de 

apoio ao processo de desenvolvimento que visa garantir a qualidade do produto 

de software e aumentar a produtividade do processo. 

 

2.5.7. Dificuldades da Gestão de Riscos Tradicional 

Apesar da importância da Gestão de Riscos Tradicional já destacada neste capítulo, a 

mesma esbarra em uma série de restrições e exigências a saber: 

• Forte disciplina e experiência por parte do gerente do projeto e dos 

engenheiros de software que devem estar alertas e monitorando 

quaisquer indícios de fatores que podem impactar negativamente os 

resultados do projeto; 
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• Necessidade de identificação do risco e da incerteza, o que nem sempre 

ocorre preventivamente nos projetos de desenvolvimento de software. 

Em geral, diversas situações não são possíveis de serem identificadas 

antecipadamente, como por exemplo, mudança de membros da equipe 

ao longo do desenvolvimento do projeto; 

• Após a sua identificação, o risco deve ser quantificado e priorizado em 

termos de probabilidade de ocorrência e grau de impacto, o que também 

nem sempre é fácil de se determinar e mensurar.  

Segundo Sommerville (2003), a análise de riscos não é uma atividade fácil, por 

depender do julgamento e da experiência do gerente de projeto e dos membros da 

equipe. De forma semelhante, Boehm (1989) ressalta que a avaliação dos riscos de 

projetos depende da habilidade dos engenheiros de software em identificar e 

gerenciar as fontes de risco. 

Uma limitação comum da Gestão de Riscos Tradicional refere-se à necessidade de 

envolvimento de especialistas qualificados, bem como a existência de incertezas a 

respeito da probabilidade de ocorrência dos riscos e do seu impacto (Adler; Leonard; 

Nordgren, 1999). 

Assim, a eficiência da Gestão de Riscos está associada à forte disciplina dos gerentes 

e da equipe de projeto, bem como introduz esforços e custos adicionais decorrentes 

de aplicações de técnicas formais para identificação, mensuração e priorização dos 

riscos e incertezas. 

 

2.6. Pessoas Orientadas à Certeza e à Incerteza 

As questões de risco e incerteza envolvem também aspectos adicionais aos técnicos 

apresentados neste capítulo, como por exemplo, aspectos do comportamento 

humano. 

Apesar deste assunto não ser o foco deste trabalho, é importante considerar seus 

reflexos, uma vez que pode impactar no resultado final do projeto. Assim, os 

aspectos comportamentais constituem fatores relevantes e devem ser levados em 

consideração no planejamento e organização da equipe de projeto. 
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Segundo Sorrentino; Roney (2000), a maneira como as pessoas lidam com a 

incerteza formam um contínuo que retrata a orientação à incerteza. De um lado estão 

aqueles que consideram a incerteza como mudança e oportunidade – são as pessoas 

orientadas a incertezas. De outro lado, estão aqueles que vêem a incerteza como algo 

ameaçador a ser evitado – são as pessoas orientadas à certeza.  

Assim, pode-se caracterizar: 

• Pessoas Orientadas à Incerteza: são direcionadas e motivadas com o que há 

para ser aprendido com as situações de incerteza, ou seja, consideram tais 

situações como oportunidades de aprendizagem; 

• Pessoas Orientadas à Certeza: são direcionadas pela clareza das situações, 

ou seja, incertezas, indefinições e ambigüidades devem ser ignoradas ou 

evitadas. São motivadas por situações familiares e já bem conhecidas. 

Estas diferentes personalidades, assim como a diferença de interpretação do risco 

como ameaça ou oportunidade, fazem com que existam diferenças na condução de 

situações de incerteza, de acordo com o perfil humano. Estes fatos explicam porque 

algumas pessoas conseguem lidar com incertezas e outras não, apresentando 

resultados diferentes nos projetos. 

Desta forma, fatores não técnicos também devem ser considerados no planejamento 

dos projetos de software. 

 

2.7. Conclusões do Capítulo 

Este capítulo apresentou os principais conceitos relacionados com as incertezas e 

riscos e a Gestão de Risco como importante ferramenta do processo de 

desenvolvimento de software, visando garantir a qualidade e o aumento de 

produtividade, através da redução de custos de retrabalho. 

No entanto, a Gestão de Riscos Tradicional esbarra em uma série de restrições, a 

saber: necessidade de forte disciplina e experiência da equipe de projeto na 

identificação de riscos e utilização de métodos formais para a quantificação, 

priorização e monitoração dos riscos identificados. Contudo, nem todos os riscos dos 

projetos de software podem ser identificados antecipadamente. 
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Outro ponto ressaltado neste capítulo é que aspectos comportamentais e humanos 

devem ser levados em consideração no planejamento dos projetos. Existem pessoas 

que conseguem lidar com mais facilidade com incertezas e outras não, com impactos 

diretos nos resultados finais. 
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CAPÍTULO 3 
ARQUITETURA DE SOFTWARE E QUALIDADE 

 

 

Objetivo do Capítulo 

O objetivo deste capítulo é apresentar os conceitos fundamentais relacionados com 

Arquitetura de software e destacar sua importância na garantia da qualidade dos 

sistemas de software. São discutidos também os conceitos de visão de Arquitetura e 

requisitos de Arquitetura. Tais conceitos serão utilizados em capítulos posteriores do 

trabalho. 

Este capítulo foi desenvolvido com base no estudo dos seguintes trabalhos: Shaw; 

Garlan(1996), Bass; Clements; Kazman(1998), Jacobson; Booch; Rumbaugh(1999), 

Garlan(2000), Mendes(2002), Paulish(2002), Pressman(2002), Varoto(2002), na 

norma técnica NBR 13596 (ISO/ IEC 9126) e site da OMG. 

 

3.1. Arquitetura de Software 

Não existe na literatura um conceito universal sobre Arquitetura de software. 

Segundo Shaw; Garlan (1996), à medida em que o tamanho e a complexidade dos 

sistemas de software aumentam, o projeto e a especificação da Arquitetura dos 

sistemas se tornam questões mais importantes do que a escolha de algoritmos, 

linguagens e estruturas de dados computacionais. 

Para Bass; Clements; Kazman (1998), a Arquitetura é um artefato fundamental no 

desenvolvimento de sistemas de software, constituindo a base para obtenção das 

metas e dos objetivos de negócio, bem como dos atributos de qualidade. 

A Arquitetura de sistemas de software envolve a descrição dos elementos com os 

quais o sistema é construído, interações entre esses elementos, padrões que guiam 

sua composição e restrições a estes padrões. Assim, mais importante do que os 

elementos que constituem um sistema é a forma como estes elementos interagem 

entre si (Soni; Nord; Hofmeister,1995 apud Paulish, 2002). 
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Segundo Pressman (2002), a solução de um problema pode ser satisfeita por 

diferentes estruturas, no entanto, na fase de modelagem o arquiteto deve estabelecer 

a melhor, considerando o contexto e as necessidades específicas do projeto. A figura 

3.1 apresenta diversas Arquiteturas de software para a resolução de um mesmo 

problema. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Diferentes Arquiteturas para Resolução de um Problema (Pressman, 2002). 

Para Garlan (2000), a Arquitetura de software desempenha um papel importante no 

processo de desenvolvimento de software, facilitando: 

Problema a 
ser resolvido 

Arquitetura 1 
Arquitetura 2 

1) Entendimento: a Arquitetura simplifica a compreensão de sistemas grandes, 

através de níveis de abstração. Assim, o projeto do sistema em alto nível pode 

ser claramente entendido; 

2) Reuso: descrições de Arquitetura facilitam o reuso em diversos níveis – 

especificações, bibliotecas de componentes, frameworks, etc; 

3) Construção: a Arquitetura provê subsídios para o desenvolvimento, 

indicando os componentes e dependências entre eles; 

4) Evolução e Manutenção: a Arquitetura permite identificar as ramificações e 

os impactos das mudanças, facilitando o trabalho de manutenção do software; 

5) Análise: descrições de Arquitetura provêm oportunidades para análise, 

incluindo verificação de consistência, conformidade com atributos de 

qualidade, análise de dependências, entre outras; 

6) Gerenciamento: a experiência tem mostrado que projetos de sucesso tratam 

a Arquitetura de software como elemento chave no processo de 
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desenvolvimento. A análise crítica da Arquitetura permite o entendimento 

mais claro dos requisitos, das estratégias de implementação e de potenciais 

riscos. 

O Processo de Desenvolvimento de Software Unificado  (UP – Unified Process) 

desenvolvido por Jacobson, Booch e Rumbaugh, considerando as inúmeras 

contribuições da Rational Software Corporation e outras organizações, utiliza como 

conceito de Arquitetura de software o conjunto de decisões significantes sobre: 

1) A organização do sistema de software; 

2) A seleção dos elementos estruturais e suas interfaces que compõem o 

sistema, junto com os comportamentos especificados pelas colaborações 

entre estes elementos; 

3) A composição destes elementos estruturais e comportamentais em sub-

sistemas maiores; 

4) O estilo arquitetural que guia esta organização: elementos, interfaces, 

colaborações e composições. 

Assim, a Arquitetura de software está relacionada não somente com a estrutura e 

comportamento, mas também com aspectos como uso, funcionalidade, desempenho, 

reuso, restrições econômicas e tecnológicas, entre outros (Jacobson; Booch; 

Rumbaugh, 1999). 

Segundo Paulish (2002), a Arquitetura de software serve tanto como plano de projeto 

como abstração do produto a ser implementado. Equipes de projeto que possuem a 

visão de Arquitetura possuem maiores chances de implementarem o produto com 

sucesso. 

No gerenciamento de projetos de software centrados em Arquitetura, o gerente do 

projeto reconhece que uma boa Arquitetura de software é necessária para 

desenvolver um bom produto. A figura 3.2 apresenta um modelo de projeto centrado 

em Arquitetura. 
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Figura 3.2. Modelo de Projeto de Desenvolvimento de Software centrado em Arquitetura (Paulish, 2002). 

 

De acordo com Paulish (2002), o planejamento do projeto de software centrado em 

Arquitetura é aplicado relativamente cedo no processo de desenvolvimento. Como 

ilustrado na figura 3.2, o mesmo é aplicado após a definição dos requisitos do 

projeto. Durante a fase de planejamento do projeto, existe grande interação com a 

Arquitetura de software, na identificação de estratégias, dimensionamento de 

esforços e recursos necessários, riscos e novos requisitos. 

O Processo Unificado consiste em um processo centrado em Arquitetura. Segundo 

Jacobson, Booch; Rumbaugh (1999), isto significa que a Arquitetura de software é 

usada como artefato primário para concepção, construção, gerenciamento e evolução 

do sistema em desenvolvimento. 

Apesar de existirem diversas definições e conceituações sobre Arquitetura, todas as 

obras pesquisadas neste trabalho convergem para o conceito de que a Arquitetura 

de software descreve sua estrutura geral, os elementos e a forma como estes 

elementos interagem e se comunicam. 

Também pode-se concluir que a Arquitetura é uma característica do sistema de 

software e que afeta diretamente sua qualidade. 
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3.2. Visões de Arquitetura 

Visões são diferentes formas de observar um mesmo problema, com a finalidade de 

entendê-lo melhor para atribuir-lhe a solução mais adequada. 

Existem várias formas de se observar um sistema em construção. As diversas pessoas 

envolvidas no processo de desenvolvimento têm visões diferentes que ressaltam as 

propriedades relevantes do sistema que lhes interessa e omite as propriedades que 

não lhes são relevantes (Varoto, 2002). 

Assim, este trabalho considera como Visões de Arquitetura as diferentes formas ou 

ângulos de análise e compreensão de um sistema. 

De acordo com a Norma NBR 13596 (ISO/ IEC 9126) – Tecnologia de Informação: 

Avaliação de Produto de Software – Características de Qualidade e Diretrizes para 

o seu Uso, para se garantir a qualidade de um produto de software, o mesmo deve ser 

analisado segundo três visões, que se refletem na Arquitetura:  

1) Visão do Usuário: os usuários geralmente estão interessados no uso do 

sistema, no seu desempenho, sem se preocupar com os aspectos internos e 

como ele foi desenvolvido;  

2) Visão da Equipe de Desenvolvimento: a equipe de desenvolvimento está 

preocupada com os aspectos internos de como será o desenvolvimento do 

software, ou seja, com os produtos intermediários, bem como aspectos 

tecnológicos, características de flexibilidade e manutenção, entre outros; 

3) Visão do Gerente: o gerente está preocupado com questões gerais do 

projeto, tais como qualidade do produto final, atrasos no cronograma e 

estouro no orçamento, uma vez que o gerente deseja otimizar a qualidade 

dentro das limitações de custo, recursos humanos e prazos. 

Tais visões devem estar refletidas na Arquitetura do Sistema para garantir a 

qualidade esperada. 

Na indústria de software existem uma diversidade de esquemas de visões de 

Arquitetura, tais como: Visões de “4+1” do RUP, Visões da OMT, Visão de Booch, 

entre outras (Varoto, 2002). Não é escopo deste trabalho o estudo destes esquemas 

de visões de Arquitetura, sendo relevante o conceito de visão de Arquitetura. 
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3.3. Requisitos de Arquitetura 

Quando o usuário estabelece os requisitos de um software, em geral, ele se preocupa 

com os requisitos e funcionalidades de negócio, pois são estes que atendem 

diretamente suas necessidades. No entanto, outros requisitos são de fundamental 

importância para garantir a qualidade do produto de software como um todo, tais 

como infra-estrutura de hardware, software, comunicação e segurança. Tais 

requisitos são muitas vezes denominados requisitos não-funcionais. 

Com o aumento da escala e do grau de complexidade dos sistemas de software, o 

problema deixou de ser a disponibilização de funcionalidades para os usuários e 

passou a estar relacionado com os requisitos não-funcionais do software, tais como 

desempenho, adaptabilidade, reuso, entre outros que são mais difíceis de gerenciar 

(You-Sheng; Yu-Yun, 2003). 

Segundo Mendes (2002), os requisitos não-funcionais abordam aspectos de 

qualidade importantes nos sistemas de software. Se tais requisitos não forem levados 

em consideração, o sistema resultará inconsistente e de baixa qualidade. Além disso, 

os usuários ficarão insatisfeitos e o prazo e orçamento do projeto não serão 

cumpridos. 

Para efeitos deste trabalho, a expressão requisito de Arquitetura refere-se aos 

elementos que direcionam a implementação da Arquitetura de software. A figura 3.3 

destaca os requisitos de Arquitetura dentro do processo de desenvolvimento de 

software. 
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(Análise e
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A0

Implementação
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Encomenda

Requisito de
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Arquitetura  de
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Requisito de Arquitetura

Sistema com
Qualidade

 
Figura 3.3. Requisitos de Arquitetura e o Processo de Desenvolvimento de Software. 
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Alguns exemplos de requisitos de Arquitetura são: 

• Desacoplamento técnico entre as funções de negócio e as funções de infra-

estrutura de um sistema de software; 

• Centralização das funções de comunicação com sistemas externos em 

componentes modularizados, de forma a evitar possíveis impactos 

decorrentes de mudanças nas interfaces com os sistemas externos; 

• Arquitetura que possibilite a utilização de simuladores para a realização de 

testes, visando diminuir a dependência de disponibilidade de sistemas 

externos, entre outros. 

Convém destacar que, para cada um dos requisitos de Arquitetura citados acima, a 

Arquitetura do software deve ser projetada e preparada para suportá-los. 

Adicionalmente, a Arquitetura de software deve garantir a qualidade do produto de 

software e, desta forma, atender os requisitos de Qualidade. 

Para Garlan (2000), uma questão crítica do projeto e construção de um sistema de 

software complexo é a sua Arquitetura. Uma Arquitetura adequada pode ajudar a 

garantir que o sistema satisfaça os requisitos desejados, tais como performance, 

disponibilidade, escalabilidade, portabilidade, entre outras. Uma Arquitetura ruim 

pode ser desastrosa para o sucesso do projeto. 

Assim, os requisitos de Arquitetura devem ser orientados aos fatores de qualidade. 

McCall propôs uma categorização de fatores que permite caracterizar e avaliar a 

qualidade de software (McCall, 1977 apud Pressman, 2002). Tais fatores, conhecidos 

como Fatores de Qualidade de McCall, focam três aspectos importante do produto de 

software: suas características operacionais, sua habilidade de ser submetido a 

mudanças e sua adaptabilidade a novos ambientes. 

A figura 3.4 apresenta o modelo dos Fatores de Qualidade de McCall. 
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Figura 3.4. Fatores de Qualidade de McCall (McCall, 1977 apud Pressman, 2002). 

 

Segundo a Norma NBR 13596 (ISO/ IEC 9126), a qualidade de software pode ser 

avaliada de acordo com as seguintes características: 

Transição Revisão 

Operação 

• Portabilidade 
• Reusabilidade 
• Interoperabilidade 

• Manutenibilidade 
• Flexibilidade 
• Testabilidade 

• Correteza 
• Confiabilidade 
• Eficiência 
• Integridade 
• Usabilidade

• Funcionalidade: conjunto de atributos que evidenciam a existência de um 

conjunto de funções e suas propriedades. As funções são as que satisafzem as 

necessidades explícitas e implícitas (o quê o software faz); 

 

• Confiabilidade: conjunto de atributos que evidenciam a capacidade do 

software de manter seu nível de desempenho sob condições estabelecidas 

durante um período de tempo estabelecido; 

 

• Usabilidade: conjunto de atributos que evidenciam o esforço necessário para 

se poder utilizar o software, bem como o julgamento individual desse uso, 

por um conjunto explícito ou implícito de usuários; 

 

• Eficiência: conjunto de atributos que evidenciam o relacionamento entre o 

nível de desempenho do software e a quantidade de recursos utilizados, sob 

condições estabelecidas; 
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• Manutenibilidade: conjunto de atributos que evidenciam o esforço 

necessário para fazer modificações especificadas no software. Tais 

modificações podem ser correções, melhorias ou adaptações devido a 

mudanças no ambiente ou nos seus requistos; 

 

• Portabilidade: conjunto de atributos que evidenciam a capacidade do 

software de ser transferido de um ambiente para outro, podendo incluir 

ambiente organizacional, de hardware ou de software. 

 

Para a medição da qualidade do produto de software, a Norma NBR 13596 (ISO/IEC 

9126) prevê que cada característica da qualidade seja desdobrada em sub-

características, como apresentado na tabela 3.1. 
 

Tabela 3.1. Características e Sub-características da Qualidade conforme a Norma NBR 13596 (ISO/IEC 9126). 

Característica Sub-Característica 

Funcionalidade • Adequação: presença de funções e sua apropriação para as tarefas 

especificadas; 

• Acurácia: geração de resultados ou efeitos corretos ou conforme acordados; 

• Interoperabilidade: capacidade de interagir com sistemas especificados; 

• Conformidade: de acordo com normas, convenções ou regulamentações 

previstas em leis e descrições similares; 

• Segurança de acesso: capacidade de evitar o acesso não autorizado, acidental 

ou deliberado, a programas e dados. 

Confiabilidade • Maturidade: frequência de falhas por defeitos no software; 

• Tolerância a falhas: capacidade em manter o nível de desempenho especificado 

nos casos de falha ou de violação das interfaces especificadas; 

• Recuperabilidade: capacidade de restabelecer o nível de desempenho e 

recuperar os dados diretamente afetados, em caso de falha, e no tempo e esforço 

necessários para tal. 

Usabilidade • Inteligibilidade: esforço do usuário para reconhecer o conceito lógico e sua 

aplicabilidade; 

• Apreensibilidade: esforço do usuário para aprender a aplicação do software 

(operação, entradas e saídas); 

• Operacionalidade: esforço do usuário para operação e controle do software. 

Eficiência • Comportamento em relação ao tempo: tempo de resposta, tempo de 

processamento e velocidade na execução das funções; 
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• Comportamento em relação aos recursos: quantidade de recursos usados e 

duração de seu uso na execução das funções. 

Manutenibilidade • Analisabilidade: esforço necessário para diagnosticar deficiências ou causas de 

falhas, ou para identificar partes a serem modificadas; 

• Modificabilidade: esforço necessário para modificar o software, remover seus 

defeitos e adaptá-lo a mudanças ambientais; 

• Estabilidade: risco de efeitos inesperados, ocasionados por modificações; 

• Testabilidade: esforço necessário para validar o software modificado. 

Portabilidade • Adaptabilidade: capacidade de ser adaptado a ambientes diferentes 

especificados; 

• Capacidade para ser instalado: esforço necessário para instalação do software no 

ambiente especificado; 

• Conformidade: consonância com padrões ou convenções relacionadas à 

portabilidade; 

• Capacidade para substituir: esforço necessário para substituir um outro software, 

no ambiente estabelecido para este outro software. 

 

Outros modelos de qualidade existem, no entanto, independente do modelo, os 

requisitos de Arquitetura estabelecidos devem endereçar os fatores de qualidade do 

modelo adotado pela organização para garantir a qualidade do produto final. 

Consolidando a discussão apresentada sobre Arquitetura de software, visões e 

requisitos é apresentada a figura 3.5. 

Sistema Software Arquitetura de Software

1 1

Visão

Fator Qualidade

Requisito de Arquitetura

1

1..*

1..*

1..*

0..* 1..*

1..*
1..*

possui

pertence

orienta

é avaliado

 
Figura 3.5. Arquitetura de Software, Visões, Requisitos e Fatores de Qualidade. 



45 

A orientação dos requisitos de Arquitetura aos fatores de qualidade permite a 

avaliação e mensuração da qualidade do sistema final e, portanto, a avaliação da 

Arquitetura do software. 

 

3.4. As Visões de Arquitetura consideradas neste trabalho 

Com base na classificação de requisitos entre funcionais e não-funcionais e na 

Norma NBR 13596 (ISO/IEC 9126), neste trabalho serão consideradas as visões de  

Arquitetura de software apresentadas na figura 3.6. Tais visões não são universais, 

mas serão adotadas no escopo deste trabalho. 

Esta abordagem permite estabelecer todos os requisitos de um sistema considerando 

os requisitos solicitados e explicitados pelo cliente - geralmente os de negócio - e 

também os demais requisitos fundamentais para a qualidade do produto final: os 

requisitos implícitos ou não-funcionais. Assim, a abordagem da Arquitetura de 

software permite garantir completeza dos requisitos do sistema de software. 

 

Arquitetura de Software Visão Requisito

Negócio Operação Segurança Desenvolvimento Infra-estrutura

1 1..* 1 1..*

 
Figura. 3.6. Caracterização da Arquitetura de Software de acordo com as Visões consideradas no Trabalho. 

 

As cinco visões que compõem a Arquitetura de um sistema de software podem ser 

caracterizadas da seguinte forma: 

• Visão Negócio: trata dos aspectos do sistema referente ao usuário, tais como 

funcionalidades disponibilizadas, aspectos da interação homem-máquina e 

modelos de processos de negócio relacionados com o sistema. Tais aspectos 

consistem a especificação e modelagem de requisitos de negócio; 
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• Visão Operação: trata dos processos básicos que sustentam o funcionamento 

do sistema, englobando também aspectos de monitoração e parametrização 

de regras de negócio pelo usuário, visando flexibilidade na operação do 

sistema; 

• Visão Segurança: caracteriza a segurança do sistema em aspectos como 

integridade, disponibilidade, privacidade de acesso aos recursos do sistema, 

confiabilidade e rastreabilidade; 

• Visão Desenvolvimento: caracteriza os aspectos relacionados com os 

desenvolvedores do sistema, tais como ambientes, processos de 

desenvolvimento, padrões, testes, homologação, implantação, ferramentas e 

procedimentos de controle de qualidade. Esta visão também incorpora 

ferramentas conceituais, métodos e técnicas conceituadas no mercado e que 

apóiam o processo de desenvolvimento, tal como a Orientação a Objetos 

(OMG); 

• Visão Infra-estrutura: caracteriza os aspectos de hardware, software, Base 

de Dados e comunicação que sustentam os processos de desenvolvimento e 

operação do sistema. 

A preocupação com estas cinco visões da Arquitetura no planejamento, modelagem e 

projeto visa garantir a completeza dos requisitos bem como a qualidade do processo 

de desenvolvimento e do produto final. 

 

3.5. Caracterização de Boa Arquitetura 

Considere dois sistemas que atendem às funcionalidades solicitadas pelos seus 

respectivos usuários. Uma pergunta importante é: qual dos dois sistemas pode ser 

considerado de melhor qualidade? 

A resposta a esta pergunta pode ser endereçada pelas respectivas Arquiteturas dos 

sistemas – um bom sistema é aquele que atende às necessidades dos diversos 

stakeholders (usuários, desenvolvedores, patrocinadores, entre outros) e também que 

apresenta índices adequados em relação aos fatores de qualidade, ou seja, possui boa 

Arquitetura. 
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Desta forma, o sistema que apresentar, por exemplo, melhor desempenho sob altos 

volumes de transações e maiores facilidades para inclusão de novas funcionalidades 

pode ser considerado como de melhor qualidade. 

Assim, um bom sistema é aquele que possui uma boa Arquitetura, considerando 

seus requisitos funcionais e não-funcionais, bem como o atendimento das 

necessidades dos diversos stakeholders. 

Um conceito fundamental relacionado com boa Arquitetura de software é o conceito 

de Modularidade. Segundo a definição proposta por Pressman (2002), um sistema 

pode ser dividido em componentes ou módulos que são integrados para satisfazer os 

requisitos do problema.  

Outro conceito importante relacionado com boa Arquitetura é o Desacoplamento, 

que consiste na independência funcional entre os módulos do sistema.  

Módulos independentes permitem: 

• Facilidade no desenvolvimento, porque as funções podem ser 

compartimentadas e as interfaces simplificadas; 

• Facilidade de manutenção e testes porque os efeitos secundários decorrentes 

de modificações são limitados; 

• Facilidade de reuso; 

• Desenvolvimento simultâneo, ou seja, módulos independentes podem ser 

desenvolvidos por equipes diferentes simultaneamente. 

Desta forma, para se garantir qualidade devem ser estabelecidos requisitos de boa 

Arquitetura, tais como, utilização de componentes de software modularizados e 

desacoplados, entre outros. 

Complementando a discussão sobre boa Arquitetura, na tabela 3.2 são apresentados 

exemplos de requisitos de uma boa Arquitetura e as características de uma 

Arquitetura inadequada, considerando as cinco visões apresentadas. 
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Tabela 3.2. Requisitos de uma Boa Arquitetura e Características de uma Arquitetura Inadequada. 

Visão Características de uma Arquitetura 
Inadequada 

Requisitos de Boa Arquitetura 

1) Negócio • Dificuldades na gestão de 

requisitos; 

• Altos custos e impactos 

decorrentes da manutenção 

ou inclusão de novos 

requisitos. 

• Facilidade de configuração e 

inclusão de novos serviços; 

• Parametrização de regras de 

negócio. 

2) Operação • Dificuldades de monitoração e 

rastreamento; 

• Dificuldades na identificação 

de fontes de erros. 

• Facilidades de monitoração e 

rastreamento; 

• Auto-diagnóstico. 

3) Segurança • Fragilidades na privacidade e 

integridade. 

• Funções de hardware e software 

com enfoque em privacidade e 

integridade. 

4) Desenvolvimento • Dificuldades de integração 

com sistemas legados; 

• Dificuldades na realização de 

testes e validações; 

• Baixa produtividade de 

desenvolvimento; 

• Falta de documentação. 

• Componentização; 

• Desacoplamento dos serviços de 

negócio dos serviços de infra-

estrutura; 

• Arquitetura e processo escaláveis; 

• Arquitetura que permita o 

desenvolvimento e implantação 

particionada; 

• Projeto e logs de teste. 

5) Infra-estrutura • Dificuldades de portabilidade. • Componentes portáveis; 

• Arquitetura preparada para 

utilização de simuladores de teste e 

ferramentas automatizadas. 

 
 
 
 

Convém destacar que outros aspectos são fundamentais para a garantia da qualidade 

do produto final. Tais aspectos estão mais relacionados com fatores humanos tais 

como: motivação e auto-estima da equipe de trabalho, engajamento, relacionamento 

inter-pessoal, entre outros. Apesar destes fatores serem fundamentais para a garantia 

da qualidade, não serão abordados no escopo deste trabalho. 
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3.6. Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo foi apresentada uma caracterização de Arquitetura de software e 

destacada a sua importância para a garantia da qualidade do produto final. A 

Arquitetura pode ser considerada como característica do sistema de software que 

afeta diretamente sua qualidade. 

Para efeitos deste trabalho, a Arquitetura de um sistema de software é composta por 

cinco visões, a saber: Usuário/ Negócio, Operação, Segurança, Desenvolvimento e 

Infra-estrutura. 

Os requisitos de Arquitetura, ou seja, os elementos que direcionam a implementação 

da Arquitetura de software, considerando as diversas visões da Arquitetura, devem 

ser orientados aos fatores de qualidade, de forma a garantir a qualidade do produto 

final. 
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CAPÍTULO 4 
MAPEAMENTO DAS CATEGORIAS DE RISCOS E 

INCERTEZAS EM REQUISITOS DE ARQUITETURA  
 

 
Objetivo do Capítulo 

O objetivo deste capítulo é apresentar as principais categorias de riscos e incertezas 

dos projetos de software, bem como o mapeamento destas categorias nos principais 

requisitos de Arquitetura. Tais elementos são utilizados como subsídios para a 

proposição do roteiro centrado em Arquitetura apresentado no capítulo 5. 

Este capítulo foi desenvolvido com base no estudo dos seguintes trabalhos: 

McFarlan(1974), Boehm(1989), Ould(1990), McConnell(1996), Conrow; Shishido 

(1997), D’Souza; Wills(1999), Mayhew(1999), Addison; Vallabh(2002), 

Kozaczynski(2002), Paulish(2002), Pressman(2002), Pinna; Souza; Arakaki(2003b). 

No entanto, o mapeamento das categorias de riscos e incertezas em requisitos de 

Arquitetura constitui uma contribuição da autora. 

 

4.1. Categorias dos Principais Riscos e Incertezas  

No trabalho realizado por Boehm (1989), com base em pesquisas realizadas com 

gerentes de projetos experientes, foram identificados os itens de mais alto risco que 

freqüentemente comprometem o sucesso dos projetos de software. De acordo com as 

diversas pesquisas realizadas por Addison; Vallabh (2002), a lista de riscos que 

geralmente ocorrem em projetos de software coincide com os riscos apontados por 

Boehm e por Keil et al., em seu trabalho sobre o framework de identificação de 

riscos apresentado no capítulo 2. 

Tais itens de risco são comuns a diversos projetos de software e podem ser 

organizados nas categorias apresentadas a seguir. 
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1) Recursos Humanos 

Inclui o conjunto de riscos genéricos e específicos de projetos que envolvem 

recursos humanos. Entre estes riscos pode-se destacar: motivação das pessoas, 

montagem e organização de equipes de projeto, retenção de profissionais, 

desenvolvimento de carreira, necessidade de perfis específicos para determinado 

projeto, disponibilidade de pessoas e de conhecimentos chave, incompatibilidade 

entre membros da equipe e definição clara de papéis e responsabilidades. 

McLeod; Smith (1996) apud Addison; Vallabh (2002) indicam que os riscos com os 

recursos humanos advém de perfis e níveis de experiência inadequados – técnicos e 

gerenciais. Segundo McFarlan (1974), a falta de experiência com a tecnologia 

também aumenta a probabilidade de ocorrência de riscos. 

 

2) Cronogramas e Orçamentos 

Esta categoria de riscos e incertezas está relacionada com: 

1. Recursos: humanos (engloba conhecimento, experiência e disponibilidade), 

financeiros, disponibilidade de ferramentas e outras facilidades; 

2. Prazos: envolve restrições políticas, legais, econômicas, entre outras; 

3. Tecnologia: engloba a viabilidade, maturidade e experiência das tecnologias 

envolvidas no projeto; 

4. Requisitos: envolve a definição dos requisitos iniciais (baseline), estabilidade 

e complexidade dos mesmos. 

Abdel-Hamid; Sengupta; Sweet (1999) apud Addison; Vallabh (2002) destacam os 

riscos relacionados com os cronogramas e prazos do projeto como um dos maiores 

fatores complicadores, dadas as dificuldades de precisão e consistência das 

estimativas. 
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3) Desenvolvimento de Funcionalidades Inadequadas 

Envolve os riscos relacionados com a modelagem, projeto e implementação de 

requisitos incorretos, devido ao entendimento inadequado das necessidades e das 

solicitações dos usuários e/ou clientes. 

 

4) Desenvolvimento de Interfaces com os Usuários Inadequadas 

Engloba os riscos relacionados com problemas de usabilidade das interfaces com os 

usuários. Tal categoria se apresenta mais importante em aplicações que requerem 

grande interação com o usuário, por exemplo, em aplicações Web. 

 

5) “Ladrões de Tempo” (Gold Plating) 

Compreende a inclusão de complexidades desnecessárias ao projeto em função de 

funcionalidades pouco úteis.  

Em geral, os desenvolvedores e analistas pensam sobre as capacidades ou 

funcionalidades adicionais, de forma a tornarem o sistema melhor ou mais atrativo 

do ponto de vista deles, o que não necessariamente é o melhor para os clientes e/ou 

usuários. Tais desvios resultam em usuários insatisfeitos e custos desnecessários  

(McConnell, 1996); (Lubelczuk; Parra, 1992 apud Addison; Vallabh, 2002). 

As causas mais freqüentes deste tipo de risco são: especulações de marketing, 

ambições e curiosidades dos desenvolvedores, desconhecimento das reais 

necessidades por parte do usuário, entre outras. 

 

6) Mudanças de Requisitos 

Compreende as mudanças de requisitos solicitados pelos clientes e usuários 

decorrentes de alterações legais, políticas, econômicas ou do processo de negócio, 

bem como mudanças introduzidas pelos próprios desenvolvedores e “ladrões de 

tempo”. 
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7) Componentes e Dependências Externas 

Compreende os riscos relacionados aos projetos que interagem ou possuem 

dependências de sistemas externos. Engloba também interação entre ferramentas e 

ambientes tecnológicos incompatíveis, com baixo desempenho e baixa qualidade. 

 

8) Desempenho 

Compreende os riscos relacionados com a necessidade de alto desempenho e de 

comportamento on-line das aplicações. 

Segundo Ropponen; Lyytinen (2000) apud Addison; Vallabh (2002), a avaliação 

incorreta de requisitos de desempenho pode resultar em falta de habilidade para a 

implementação do sistema, resultando em soluções técnicas não apropriadas. 

 

9) Capacidades da Engenharia de Software e demais áreas da Computação e 

Introdução de Novas Tecnologias 

Esta categoria de riscos está relacionada com a utilização, na prática, de áreas de 

conhecimento da Computação ou tecnologias que ainda estão imaturas ou que ainda 

não foram utilizadas com sucesso em outros projetos. 

 

10) Sub-Contratação 

Ropponen; Lyytinen (2000) apud Addison; Vallabh (2002) identificaram este risco 

como importante devido às conseqüências do gerenciamento inadequado de tarefas 

contratadas e das falhas em componentes desenvolvidos externamente. 

O PMI destaca a sub-contratação como uma das áreas fundamentais do 

gerenciamento de projetos. 

 

4.2. Mapeamento das Categorias de Risco em Requisitos de Arquitetura 

No mesmo trabalho realizado por Boehm (1989), são apresentadas as principais 

técnicas identificadas e utilizadas pelos gerentes na resolução dos itens de risco 

apresentados. Entre estas técnicas, destacam-se: formação de equipes de projeto, 
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treinamento, desenvolvimento incremental, reuso de software, prototipação, 

cenários, análise de tarefas do usuário, análise de custo/benefício, inspeção, 

simulação, entre outras. 

Analisando as técnicas apresentadas acima, muitas delas podem constituir requisitos 

da Arquitetura de software, de acordo com as definições e conceitos apresentados no 

capítulo 3. Assim, para cada uma das categorias descritas, podem ser identificados 

requisitos de Arquitetura que visam  minimizar os respectivos riscos e incertezas. 

 

1) Recursos Humanos 

Para minimização desta categoria de riscos, os seguintes requisitos de Arquitetura se 

aplicam: 

• Modelo global de negócio e Arquitetura técnica da solução de software nas 

fases iniciais do projeto, visando apoiar a identificação e definição dos perfis 

de recursos humanos necessários ao projeto. Segundo Paulish (2002), a 

definição da Arquitetura de software nas fases iniciais do ciclo de vida reduz 

os riscos de entendimento incorreto dos requisitos do projeto e apoia na 

definição da necessidade de recursos; 

• Arquitetura baseada em componentes de software e em processo de 

desenvolvimento robusto, visando escalabilidade e facilidade na inclusão de 

novos recursos no projeto, bem como na terceirização de serviços. Um 

processo de desenvolvimento centrado em artefatos de software e o projeto 

baseado em componentes permite o desenvolvimento simultâneo, facilitando 

a entrada de novos membros na equipe de projeto; 

• Arquitetura de software clara e bem documentada facilita o entendimento e 

treinamento dos membros da equipe. Segundo McConnell (1996), manter a 

equipe de projeto bem informada e treinada aumenta a motivação e garante 

um entendimento mais adequado das responsabilidades e papéis; 

• A adoção de Arquiteturas de software modulares e encapsuladas confina os 

efeitos da rotatividade de pessoal em partes localizadas do sistema, 

minimizando seus impactos (Boehm; DeMarco, 1997). 
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2) Cronogramas e Orçamentos 

Como requisitos de Arquitetura de software para minimização desta categoria de 

riscos, destacam-se: 

• Modelos de negócio e técnicos preliminares, visando definir os requisitos de 

negócio e técnicos iniciais. Segundo Paulish (2002), além da Arquitetura de 

software apoiar no entendimento dos requisitos do projeto, também 

estabelece parâmetros para o dimensionamento mais adequado; 

• Modelos de negócio e técnico que permitam e favoreçam a utilização de 

diversas técnicas para estimativas, como Base Histórica de Projetos, Análise 

por Pontos de Função (IFPUG), WBS – Work Breakdown Structure, entre 

outras. Segundo McConnell (1996), a adoção de diversas técnicas e práticas 

de estimativas reduz os riscos de dimensionamentos inadequados; 

• Arquitetura de software modularizada, que permita o particionamento e 

desenvolvimento incremental, de forma a disponibilizar partes do sistema de 

forma evolutiva e incremental. Segundo Ould (1990) e McConnell (1996), o 

modelo de desenvolvimento incremental deve ser utilizado quando existe o 

risco do sistema inteiro não poder ser disponibilizado em uma determinada 

data solicitada pelo cliente. Partes menores de sistema podem ser 

dimensionadas e gerenciadas mais facilmente (Pressman, 2002); 

• Arquitetura de software que permita a realização de provas de conceito e 

testes em relação a novas tecnologias adotadas, visando reduzir os riscos de 

viabilidade técnica; 

• Arquitetura de software baseada em artefatos de software intermediários, 

permitindo a realização de Revisão Técnica Formal (RTF) do planejamento, 

visando minimizar os riscos de entendimento incorreto de requisitos e 

dimensionamentos inadequados. Segundo Pressman (2002), esta técnica 

permite garantir a qualidade e a minimização dos riscos nas fases posteriores 

do projeto. 
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3) Desenvolvimento de Funcionalidades Inadequadas 

Os requisitos de Arquitetura de software que minimizam esta categoria de riscos são: 

• Modelos de Análise e Projeto centrados no Modelo do Processo de Negócio 

construídos e validados com os usuários e demais stakeholders; 

• Protótipos de Tela e de Navegação, visando garantir um entendimento melhor 

das necessidades e expectativas dos usuários e/ou clientes. Para Ould (1990), 

os protótipos devem ser usados quando existem riscos e incertezas menores 

que podem ser resolvidos por algum tipo de investigação junto aos usuários; 

• Checklist de levantamento de requisitos, que permitem melhorar o 

entendimento das necessidades dos usuários (Pressman, 2002); 

• Componentes de software encapsulados, flexíveis e parametrizados, de forma 

a facilitar alterações nos casos de mudanças de requisitos; 

• Arquitetura de software baseada em artefatos intermediários, permitindo a 

realização de Revisão Técnica Formal (RTF) dos modelos elaborados. 

 

4) Desenvolvimento de Interfaces com os Usuários Inadequadas 

Os requisitos de Arquitetura de software que permitem minimizar esta categoria de 

riscos são: 

• Protótipos de Tela e de Navegação construídos e validados com os usuários; 

• Modelo de Tarefas do Usuário e Modelo do Processo de Negócio, de forma a 

permitir o correto entendimento do processo de negócio e das tarefas 

desempenhadas pelos usuários (Mayhew, 1999); (Pressman, 2002); 

• Mapa de Navegação do sistema, que permite a análise da navegação de todo 

o sistema, reduzindo os riscos e incertezas da aderência da navegação com o 

fluxo do processo de negócio (Pinna; Souza; Arakaki, 2003b). 
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5) “Ladrões de Tempo” (Gold Plating) 

Como requisitos de Arquitetura de software para mitigação desta categoria de riscos 

podem-se destacar: 

• Modelos de Análise e Projeto centrados no processo de negócio, na análise de 

custo/benefício, nos recursos e orçamentos disponíveis para o projeto. 

McConnell (1996) destaca a técnica de time-boxing como possível medida 

mitigadora desta categoria de risco. Esta técnica define que o prazo para a 

disponibilização de um produto de software é pré-estabelecido e, para o seu 

cumprimento, pode-se adequar o escopo do produto e/ou os recursos; 

• Protótipos de Tela construídos e validados com os usuários, visando 

estabelecer mais claramente o escopo do projeto. 

 

6) Mudanças de Requisitos 

Uma vez que as mudanças de requisitos em projetos de software são inevitáveis, a 

minimização desta categoria de riscos está relacionada com a redução dos impactos 

resultantes destas mudanças. 

Entre os requisitos de Arquitetura de software que permitem esta minimização 

destacam-se: 

• Componentes de software que encapsulam a complexidade, considerando as 

afinidades de negócio, e que sejam flexíveis e parametrizados. Segundo 

Conrow; Shishido (1997), para a minimização de riscos relacionados com 

requisitos instáveis e imaturos, um requisito de Arquitetura é a modularização 

do software visando facilitar eventuais mudanças; 

• Desacoplamento das funções de negócio das funções de infra-estrutura, 

visando minimizar os impactos de alterações. De acordo com D’Souza; Wills 

(1999), a utilização de componentes de software facilita a manutenção e a 

evolução dos sistemas; 

• Arquitetura de negócio escalável, permitindo a inclusão de novos requisitos e 

módulos ao sistema de forma facilitada; 
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• Projeto da Arquitetura de software que permita o particionamento e 

desenvolvimento incremental, de forma que novos requisitos sejam 

planejados para incrementos posteriores (desde que possível). 

 

7) Componentes e Dependências Externas 

Como requisitos de Arquitetura de software que permitem minimizar esta categoria 

de riscos destacam-se: 

• Componentes de software desacoplados, configuráveis e parametrizados, 

visando minimizar os impactos de alterações em sistemas externos; 

• Centralização das funcionalidades de comunicação e interação com sistemas 

externos em componentes desacoplados dos componentes e funções de 

negócio da aplicação; 

• Arquitetura de software preparada para a utilização de simuladores de 

sistemas externos para a realização de testes, de forma a permitir a execução 

dos testes do sistema em desenvolvimento independentemente da 

disponibilização do sistema externo; 

• Logs técnicos para permitir o rastreamento de operações e informações 

provenientes de sistemas externos. 

 

8) Desempenho 

Entre os requisitos de Arquitetura de software que permitem a minimização desta 

categoria de riscos destacam-se: 

• Arquitetura de software que permita a realização de provas de conceito e 

simulações. Além de protótipos de interface com usuários para análise da 

usabilidade, podem ser utilizados protótipos de algoritmos, para verificação 

de desempenho e protótipos do sistema como um todo, para verificação do 

comportamento e da viabilidade da performance global (Ould, 1990), 

(Conrow; Shishido, 1997). 
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9) Capacidades da Engenharia de Software e demais áreas da Computação e 

Introdução de Novas Tecnologias 

Para a mitigação de riscos desta categoria, podem-se destacar os seguintes requisitos 

de Arquitetura de software: 

• Provas de conceito e simulações; 

• Protótipos de Telas, Navegação e Algoritmos (Ould, 1990). 

 

10) Sub-Contratação 

Entre os requisitos de Arquitetura de software que permitem a minimização desta 

categoria de riscos podem-se destacar: 

• Produtos de software que podem ser revisados tecnicamente, permitindo 

o acompanhamento e a gestão do projeto em relação a padrões de 

qualidade a serem seguidos; 

• Componentes de software com as interfaces esperadas bem definidas e 

especificadas; 

• Utilização de stubs (protótipos de componentes) que permitem a 

validação do entendimento dos requisitos pelos fornecedores. Desta 

forma, é possível se prosseguir o desenvolvimento do sistema utilizando 

os stubs, mesmo sem a conclusão dos componentes, uma vez que as 

interfaces estão definidas; 

• Padrões de qualidade estabelecidos a serem seguidos pelas empresas 

contratadas, por exemplo, objetivos das situações de teste a serem 

contempladas, indícios da realização dos testes, padrões de codificação, 

etc. 

A tabela 4.1 resume, para cada categoria de risco, os respectivos requisitos de 

Arquitetura e os correspondentes fatores de qualidade que são endereçados por estes 

requisitos. 

 

 



60 

Tabela 4.1. Mapeamento das Categorias de Risco em Requisitos de Arquitetura e Fatores de Qualidade. 
Categoria de Risco Requisito de Arquitetura Fator de Qualidade 

1) Recursos Humanos • Modelo global (negócio e técnico); 

• Arquitetura de processo e de 

componentes escalável e 

documentada. 

• Produtividade. 

2) Cronogramas e 
Orçamentos  

• Modelo global (negócio e técnico) – 

dimensionamento; 

• Modularização - desenvolvimento 

Incremental; 

• Artefatos para RTF. 

• Simultaneidade; 

• Confiabilidade da 

estimativa. 

3) Desenvolvimento de 
Funcionalidades 
Inadequadas 

• Modelos centrados no Processo de 

Negócio; 

• Protótipo; 

• Componentes flexíveis e 

parametrizados. 

• Correteza; 

• Manutenibilidade. 

4) Desenvolvimento de 
Interfaces com Usuários 
Inadequadas 

• Protótipo; 

• Mapa de Navegação; 

• Modelo de Tarefas e do Processo de 

Negócio. 

• Usabilidade; 

• Correteza. 

5) “Ladrões de Tempo” 
(Gold Plating) 

• Modelos centrados no Processo de 

Negócio e na análise de 

custo/benefício; 

• Protótipo. 

• Eficiência do 

processo de 

desenvolvimento; 

• Produtividade. 

6) Mudanças de 
Requisitos 

• Componentização; 

• Desacoplamento das funções de 

negócio. 

• Flexibilidade; 

• Manutenibilidade. 

7) Componentes e 
Dependências Externas 

• Componentes de comunicação 

desacoplados das regras de negócio; 

• Simuladores; 

• Logs Técnicos 

• Interoperabilidade; 

• Testabilidade. 

8) Desempenho • Prova de Conceito; 

• Simuladores. 

• Eficiência do 

produto. 

9) Capacidades da Ciência 
da Computação e Novas 
Tecnologias 

• Provas de Conceito e simuladores; 

• Protótipos. 

• Eficiência do 

produto. 
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10) Sub-Contratação • Produtos de software intermediários; 

• Componentes com interfaces definidas; 

• Stubs (protótipos de componentes); 

• Padrões de qualidade estabelecidos. 

• Eficiência do 

processo de 

desenvolvimento; 

• Produtividade. 

 

De forma análoga à conclusão do artigo de Addison; Vallabh (2002), poucos 

instrumentos de controle permitem minimizar grande parte da categoria de riscos. 

Observando a tabela 4.1, pode-se notar que alguns requisitos de Arquitetura de 

software podem endereçar diversas categorias de risco. 

 

4.3. Subsídios Adicionais para a Gestão de Riscos centrada em 
Arquitetura 

Como discutido no capítulo 2 deste trabalho, as incertezas e riscos estão 

constantemente presentes no processo de desenvolvimento de software, muitas 

vezes, trazendo prejuízos para a qualidade do produto final e perda de produtividade. 

Técnicas como Gestão de Riscos atuam no sentido de minimizar que tais riscos e 

incertezas ocorram e, conseqüentemente, seus resultados e impactos negativos, assim 

como estabelecem ações alternativas e contingências a serem aplicadas caso os riscos 

ocorram. 

No entanto, conforme apresentado no capítulo 2, a Gestão de Riscos Tradicional 

esbarra em uma série de restrições e exigências a saber: 

• Forte disciplina e experiência por parte do gerente do projeto e dos 

engenheiros de software que devem estar alertas e monitorando quaisquer 

indícios de fatores que podem impactar negativamente os resultados do 

projeto; 

• Necessidade da identificação do risco e da incerteza, o que nem sempre 

ocorre preventivamente nos projetos de desenvolvimento de software. Em 

geral, diversas situações não são possíveis de serem identificadas 

antecipadamente, como por exemplo, mudança de membros da equipe ao 

longo do desenvolvimento do projeto; 
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• Após a sua identificação, o risco deve ser quantificado e priorizado em 

termos de probabilidade de ocorrência e grau de impacto, o que também nem 

sempre é fácil de se determinar e mensurar. 

Por outro lado, a Arquitetura de software pode ser considerada como um 

instrumento de planejamento e gestão, facilitando a tomada de decisões e 

minimizando riscos e incertezas de projetos de software (Garlan, 2000); (Mendes, 

2002) e (Paulish, 2002). 

De acordo com os estudos realizados por Kozaczynski (2002), existe uma 

associação entre a Arquitetura de software, seus requisitos e os riscos do projeto 

dentro do ciclo de vida do software. Esta associação, representada na figura 4.1, 

estabelece que os requisitos arquiteturais são os mais importantes do projeto, 

devendo ser definidos primeiro. 

De acordo com a figura  4.1: 

1) Os riscos do projeto são determinados pela interpretação dos requisitos no 

contexto das tecnologias, equipes, perfis e prazos envolvidos no projeto; 

2) Cada risco está associado a pelo menos um requisito; 

3) O principal objetivo do desenvolvimento da Arquitetura de software é mitigar 

os principais riscos do projeto; 

4) A Arquitetura de software deve endereçar os requisitos esperados para o 

sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitetura 

Requisitos Riscos 

endereça
direcionam mitiga 

priorizam

determinam

priorizam

Figura 4.1. Arquitetura, Requisitos e Riscos (Kozaczynski, 2002). 
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Esta caracterização reforça a Arquitetura de software como instrumento de Gestão de 

Riscos, servindo também de embasamento para o roteiro de Gestão de Riscos 

centrada em Arquitetura proposto. 

 

4.4. Conclusões do Capítulo 

Diversas referências pesquisadas apontam a Arquitetura de software como elemento 

mitigador de riscos e incertezas em projetos de software, no entanto, não descrevem 

os passos e a metodologia envolvida. O mapeamento das categorias de riscos e 

incertezas em requisitos de Arquitetura de software apresentado neste capítulo, 

apesar de não exaustivo, permite minimizar as probabilidades de ocorrência e/ou o 

grau de impacto destes riscos e incertezas. 

Tais subsídios levaram ao estabelecimento do roteiro de Gestão de Riscos centrada 

em Arquitetura, a ser apresentado no capítulo 5. 
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CAPÍTULO 5 
O ROTEIRO DE GESTÃO DE RISCOS CENTRADA EM 

ARQUITETURA 
 

 
 

Objetivo do Capítulo 

O objetivo deste capítulo é apresentar um roteiro para Gestão de Riscos 

especializado a partir da Gestão de Riscos Tradicional, baseado em requisitos de 

Arquitetura de software, visando a minimização de riscos e incertezas de projetos 

para a garantia da qualidade e produtividade do processo de desenvolvimento de 

software. 

Este capítulo consiste em contribuição da autora. 

 

5.1. O Roteiro centrado em Arquitetura para Minimizar as Incertezas e 
Riscos do Processo de Desenvolvimento de Software 

Diante do contexto apresentado e generalizando a sistemática desenvolvida no item 

4.2 para as principais categorias de risco de projetos de software, propõem-se neste 

trabalho uma abordagem sistemática para minimização dos riscos e incertezas mais 

comuns em projetos de software, através do mapeamento em requisitos de 

Arquitetura de software, conforme conceituado e definido no capítulo 3. 

O roteiro proposto é baseado na Gestão de Riscos Tradicional, endereçando mais 

diretamente as ações para minimização dos riscos e incertezas como requisitos de 

Arquitetura de software. Esta abordagem pretende ser mais preventiva (considerando 

a categorização das estratégias de Gestão de Risco proposta por Sommerville e 

apresentada no capítulo 2), à medida em que estabelece requisitos que servem como 

realimentação e controle ao processo de desenvolvimento, de forma a garantir 

qualidade do produto final. 

A figura 5.1 apresenta a aplicação do roteiro centrado em Arquitetura ao processo de 

desenvolvimento de software. 
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Processo de Desenvolvimento de
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do Sistema
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Métodos
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Requisitos e Definições
de Arquitetura

 

Figura 5.1. Gestão de Riscos centrada em Arquitetura. 

Assim, esta abordagem utiliza-se dos riscos e incertezas para transformá-los em 

requisitos de Arquitetura de software. 

Uma outra representação da Gestão de Riscos centrada em Arquitetura é apresentada 

na figura 5.2, que integra as características de incertezas e riscos com as visões de 

Arquitetura de software, através do estabelecimento de requisitos de Arquitetura. 

 

Arquitetura de Software Visão

Requisito de Arquitetura

Categoria Risco/ Incerteza

1 1..*

-estabelece1

1..*

-minimiza a ocorrência1..*

1..*

Risco/ Incerteza 11..*

Transformação de Categorias
de Riscos e Incertezas em
requisitos de Arquitetura

 
Figura 5.2. Mapeamento das Categorias de Risco em Requisitos de Arquitetura. 
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Especializando o processo de Gestão de Riscos Tradicional apresentado no capítulo 

2, a figura 5.3 apresenta o detalhamento em sub-processos das etapas que 

compreendem o roteiro proposto.  

Os sub-processos da Gestão de Riscos centrada em Arquitetura são: 

1) Categorização de Riscos e Incertezas 

Os riscos e incertezas que ocorrem em um projeto de software são comuns a vários 

outros. Assim, é possível tratar categorias dos principais riscos e incertezas, levando-

se em consideração o tipo de processo de negócio, padrões de Arquitetura de 

software existentes na empresa e templates corporativos. O item 4.1 apresenta as 

principais categorias de riscos e incertezas que incidem em projetos de software. 

Considerando o histórico de projetos de um determinado processo de negócio, este 

sub-processo pode ser suprimido, devido à experiência das pessoas que atuam neste 

contexto. Outra interpretação seria considerar que tais riscos e incertezas já foram 

previamente identificados. Isto significa que para tais situações, assume-se que a 

probabilidade de ocorrência de determinados riscos é igual a 100 %, partindo-se 

direto para o estabelecimento de ações. 

Este sub-processo corresponde aos sub-processos de Identificação, Quantificação e 

Priorização de riscos da Gestão de Riscos Tradicional apresentados na figura 2.6. 

 

2) Definição de Requisitos da Arquitetura 

A partir das categorias de riscos e incertezas é possível definir os requisitos de 

Arquitetura de software a serem aplicados para minimização destes riscos e 

incertezas. O item 4.1 apresenta os requisitos de Arquitetura para as principais 

categorias de riscos. A definição dos requisitos deve levar em consideração também 

as visões de Arquitetura apresentadas no capítulo 3, padrões de Arquitetura e 

templates corporativos existentes. 

Este sub-processo corresponde ao sub-processo de Ações e Respostas aos riscos da 

Gestão de Riscos Tradicional apresentado na figura 2.6. 
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3) Monitoração e Controle 

Da mesma forma que na Gestão de Riscos Tradicional, os riscos e incertezas devem 

ser monitorados e acompanhados. Neste caso, parâmetros adicionais a serem 

considerados na monitoração são os requisitos de Arquitetura de software 

estabelecidos, de forma a verificar a eficiência da minimização dos riscos e a 

possibilidade de surgimento de novos. 

 

O roteiro centrado em Arquitetura apresenta a característica de, caso um certo risco 

não seja identificado e nem quantificado a tempo, estabelecer uma postura natural 

para buscar e estabelecer princípios e requisitos de Arquitetura de software, com 

base em categorias de riscos mais frequentes e pré-identificados, de forma a garantir 

a qualidade do produto final. 

A especialização da Gestão de Riscos centrada em Arquitetura a partir da Gestão de 

Riscos Tradicional justifica-se em função da complexidade crescente dos projetos de 

software e de sua estratégia preventiva, que permite estabelecer ações, no caso 

requisitos de Arquitetura de software, que reduzem custos de erros e retrabalhos, 

aumentando a qualidade e produtividade. A abordagem proposta também se baseia 

no fato da existência de categorias de riscos comuns e reincidentes em projetos de 

software. 

A identificação de riscos e incertezas em fases mais avançadas do ciclo de 

desenvolvimento, considerando uma gestão reativa, pode introduzir “remendos” na 

Arquitetura de software, podendo comprometer a qualidade do produto final. 
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Figura 5.3. Sub-processos da Gestão de Riscos centrada em Arquitetura, com base na Gestão de Riscos Tradicional.  
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5.2. Exemplos de Aplicação do Roteiro de Gestão de Riscos Centrada 
em Arquitetura  

A seguir são apresentados exemplos de aplicação da Gestão de Riscos centrada em 

Arquitetura proposta neste capítulo a duas situações de projeto. 

 

5.2.1. Exemplo 1 

Caracterização do Problema 

Durante a fase de planejamento de um projeto de software identificou-se como risco 

a não disponibilidade de pessoas alocadas ao projeto com o conhecimento e 

experiência adequada em desenvolvimento utilizando determinado gerenciador de 

Base de Dados. 

 

A Abordagem segundo a Gestão de Riscos Tradicional 

Segundo a Gestão de Riscos Tradicional, uma vez identificado o risco, seriam 

estabelecidas as ações para mitigação deste risco. Uma possível ação seria promover 

o treinamento da equipe de projeto visando capacitá-la em desenvolvimento para o 

gerenciador de Base de Dados em questão. 

 

A Abordagem de Gestão de Riscos centrada em Arquitetura 

A Gestão de Riscos focada em Arquitetura consiste em planejar a organização do 

software, considerando como requisito de Arquitetura o encapsulamento das funções 

de acesso a dados em componentes desacoplados dos componentes que encapsulam 

as regras de negócio, de forma que eventuais alterações nestas funções não impactem 

todo o software. 

 

Por este exemplo, pode-se observar que as ações propostas são complementares: uma 

está agindo na capacitação dos recursos humanos, ao passo que a outra está agindo 

diretamente sobre a Arquitetura do software em construção. 
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5.2.2. Exemplo 2 

Caracterização do Problema 

Um projeto de desenvolvimento de um sistema que irá interagir com um sistema 

externo via troca de arquivo depende do recebimento deste arquivo gerado pelo 

sistema externo, que será desenvolvido por outra equipe. A figura 5.4 apresenta o 

contexto do sistema em desenvolvimento. 

Existe o risco do arquivo externo não ficar pronto a tempo e, conseqüentemente, 

atrasar o projeto. Também existem indefinições a respeito do layout do arquivo de 

integração entre os sistemas, considerando quantidades e tamanhos dos campos. 

 

Sistema em
Desenvolvimento

Sistema Externo

Solicitação
de  Arquivo

Arquivo

 
Figura 5.4. Contexto do Sistema em Desenvolvimento. 

 

A Abordagem segundo a Gestão de Riscos Tradicional 

Segundo a Gestão de Riscos Tradicional, uma vez identificado como risco que o 

arquivo pode não ficar pronto a tempo para ser integrado e testado, na fase de 

planejamento do projeto, este risco seria registrado, quantificado em termos de 

probabilidade de sua ocorrência e seus impactos e estabelecidos os planos de ação. 

Neste caso, as ações possíveis seriam: 

• Planejar e agendar reuniões com a equipe responsável pela geração do 

arquivo para definição do layout e estabelecimento das datas de entrega 

deste layout e do arquivo definitivo para realização dos testes integrados; 

• Realizar o replanejamento do projeto, considerando as datas e definições 

estabelecidas pela equipe responsável pelo arquivo. 
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É importante observar que as ações propostas culminam em resultados de médio a 

longo prazo, podendo seriamente comprometer os prazos iniciais do projeto. 

 

A Abordagem de Gestão de Riscos centrada em Arquitetura 

A Gestão de Riscos focada em Arquitetura consiste em planejar a organização do 

sistema, considerando os seguintes requisitos de Arquitetura de software: 

• Centralização das funcionalidades de comunicação entre o sistema em 

desenvolvimento e o sistema externo em um único módulo de software ou 

componente de comunicação responsável pelo recebimento e tratamento 

do arquivo externo; 

• Desacoplamento técnico entre as funções de negócio e o componente de 

comunicação, de forma a evitar que mudanças no layout definido para o 

arquivo impactem a lógica de negócio da aplicação em desenvolvimento; 

• Projeto do componente de comunicação suportando layouts de arquivos 

configuráveis e parametrizáveis, de forma a evitar os impactos 

decorrentes das alterações nos layouts dos arquivos de integração; 

• Arquitetura de software que permita a utilização de um simulador que 

simule o recebimento de diversos arquivos com conteúdos diferentes, de 

acordo com o layout definido, para realização dos testes de stress da 

aplicação. 

A figura 5.5 ilustra o contexto e organização interna do sistema de acordo com a 

abordagem proposta, considerando os requisitos de Arquitetura descritos. 

Sist. em Desenvolvimento Sistema Externo

Simulador

 
Figura 5.5. Contexto do Sistema em Desenvolvimento considerando a Abordagem centrada em Arquitetura. 
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Comparação entre a Abordagem de Gestão de Riscos Tradicional e a 

Abordagem centrada em Arquitetura 

Considere a figura 5.6 onde são representadas as fases de desenvolvimento do 

sistema citado, considerando o planejamento inicial. 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Representação das Fases de Desenvolvimento do Projeto, considerando o Planejamento Inicial. 

Seja: 

Planejamento Análise Projeto Implemen- 
tação Teste Implantação/ 

Operação 

t def1 t def2 
∆ t 

t alteração 

• t def 1: data em que as definições do layout do arquivo externo devem estar 

finalizadas, de acordo com o planejamento inicial; 

• t def 2: data em que as definições do layout do arquivo externo realmente 

ocorrem; 

• ∆ t = tdef 2 - tdef 1: corresponde ao atraso na definição do layout; 

• t alteração: data em que são realizadas alterações no layout do arquivo, após 

a implantação do sistema; 

• P atraso def : probabilidade de ocorrer atraso na definição do layout do 

arquivo; 

• P alteração: probabilidade de ocorrer alteração do layout após a implantação 

do sistema; 

• C alteração: custo, em fase de operação, da alteração de um componente/ 

função que manipula o arquivo externo, caso o layout do arquivo sofra 

alteração. Este custo engloba as atividades de análise, projeto, 

implementação e testes. 

Para a comparação entre as duas abordagens, serão considerados os seguintes 

cenários: 
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• Cenário 1: Não ocorrem atrasos na definição dos layouts e não são 

realizadas alterações pós implantação nos layouts dos arquivos; 

• Cenário 2: Ocorrem atrasos na definição dos layouts e são realizadas 

alterações pós implantação. 

 

Cenário 1:  Não ocorrem atrasos na definição dos layouts e não são realizadas 

alterações pós implantação nos layouts dos arquivos 

Neste caso: 

 P atraso def   = 0 e P alteração = 0, resultando que a utilização da abordagem de Gestão de 

Riscos Tradicional é suficiente, ou seja, não é necessário o estabelecimento de 

requisitos adicionais de Arquitetura de software para minimização de riscos. 

 

Cenário 2: Ocorrem atrasos na definição dos layouts e são realizadas alterações 

pós implantação. 

Neste caso: 

P atraso def   > 0 e P alteração > 0 

 

Considerando que seja adotada a abordagem de Gestão de Riscos Tradicional, o 

projeto sofrerá os seguintes impactos: 

Impacto no prazo do projeto ou atraso = ∆ t (no mínimo) 

Impacto nos custos de alteração = N * Calteração, onde N é o número de componentes 

ou funções que manipulam o arquivo externo. 

 

Considerando a adoção do roteiro de Gestão de Riscos centrada em Arquitetura, o 

projeto sofrerá os seguintes impactos: 

Impacto no prazo do projeto ou atraso = ∆ t ‘ que tende a zero, uma vez que o 

componente de tratamento do arquivo está desacoplado das funções de negócio e o 

layout do arquivo é parametrizável; 
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Impacto nos custos de alteração = C’alteração < C alteração,  pois neste caso os tratamentos 

do arquivo estão centralizados em um único componente e o mesmo é configurável. 

 

Assim, pode-se concluir que a utilização da abordagem centrada em Arquitetura é 

válida quando: 

P atraso def  *  ∆ t > ∆ t’, ou seja, mesmo quando a probabilidade de ocorrência de 

atrasos na definição é baixa ; 

P alteração * N * Calteração  > C’alteração , ou seja, tanto maior quanto maior o número de 

componentes/funções que manipulam o arquivo externo (desconsiderando os custos 

para construção da Arquitetura). 

 

Neste caso, para o cenário 2 (considerando apenas um risco), a abordagem centrada 

em Arquitetura apresenta-se eficiente, pois os impactos de custo e prazo foram 

reduzidos. 

A tabela 5.1 resume as situações apresentadas, considerando os cenários 1 e 2 e os 

respectivos impactos em prazo e custo. 

 

Tabela 5.1. Quadro Resumo dos Impactos de acordo com a Abordagem Proposta, considerando os Cenários 1 e 2. 

  Impacto Prazo Impacto Custo 

Abordagem Tradicional 0 0 Cenário 1 

Abordagem de Arquitetura (1) 0 0 

Abordagem Tradicional ∆ t N * C alteração Cenário 2 

Abordagem de Arquitetura ∆ t ‘ que tende a zero C’alteração < C alteração 

(1) Neste caso, incidem custos adicionais de desenvolvimento relacionados com a estruturação 

de uma Arquitetura de componentes mais flexível e configurável, e custos decorrentes da 

construção de simuladores de teste. No entanto, em relação ao planejado, o impacto é igual a 

zero. 

 

A análise realizada nesta aplicação é bastante simplificada por desconsiderar outros 

aspectos de qualidade, mas permite ilustrar os impactos de custo e prazo comparando 

as duas abordagens de acordo com os cenários apresentados. A análise também 



75 

ressalta a conclusão de que para categorias de riscos comuns ou genéricos, ou seja, 

para aqueles com alta probabilidade de ocorrência a Gestão de Riscos centrada em 

Arquitetura apresenta-se eficiente. No entanto, para os demais riscos específicos  do 

projeto, a Gestão de Riscos Tradicional apresenta-se adequada. 

 

Observações: 

1) A análise aqui realizada, considerando os impactos de custo com base nas 

alterações em componentes e funções, pode ser evoluída considerando os níveis 

de complexidade afetados; 

2) A análise permite também a simulação de situações com base em cenários, 

durante o planejamento do projeto. Esta análise pode ser considerada como uma 

maquete de software, em analogia a outras área da Engenharia, mas não constitui 

escopo deste trabalho. A análise foi utilizada apenas para destacar as diferenças 

entre as abordagens de Gestão de Risco. 

 

5.3. A Gestão de Riscos centrada em Arquitetura e o Ciclo de Vida do 
Projeto 

Considerando a Gestão de Riscos centrada em Arquitetura descrita no item 5.1, uma 

questão que surge é: Em que momento do ciclo de vida do processo de 

desenvolvimento esta abordagem deve ser aplicada? 

Considerando o ciclo de vida de desenvolvimento, a Arquitetura de um sistema de 

software deve ser definida nas fases iniciais do projeto, ou seja, nas fases de 

Planejamento, Análise de Requisitos e Projeto (Pressman, 2002). Isto permite 

direcionar a implementação do software, visando reduzir retrabalhos e minimizar 

custos. Alterações durante as etapas de implementação, testes e operação além de 

serem mais custosas, podem impactar a Arquitetura de software, caso a mesma não 

esteja bem estruturada e comprometer a qualidade do produto final. 

A figura 5.7 ilustra o mapeamento das abordagens de Gestão de Riscos centrada em 

Arquitetura e da Gestão de Risco Tradicional nas etapas do processo de 

desenvolvimento de software. 
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Planejamento Análise Projeto Implemen- 
tação Teste Implantação/ 

Operação 

Gestão de Riscos Tradicional 

Gestão de Riscos centrada em Arquitetura (*) Aplicada a riscos 
comuns do 
projeto 

Aplicada a riscos 
específicos e 
comuns do 
projeto 

- Identificação 
- Quantificação e Priorização 
- Ações 
- Monitoração e Controle 

Figura 5.7. Gestão de Riscos centrada em Arquitetura, Gestão de Riscos Tradicional e o Ciclo de Vida de Software. 

(*) Nas etapas de Planejamento, Análise e Projeto a Gestão de Riscos centrada em Arquitetura concentra-se em atividades 

de definição de requisitos de Arquitetura de software. Nas etapas de Implementação, Testes e Operação, a Gestão de 

Riscos centrada em Arquitetura concentra-se em atividades de monitoração e controle. 

 

A figura 5.8 apresenta a distribuição de esforços aplicados na Gestão de Risco 

Tradicional e na Gestão de Risco centrada em Arquitetura, ao longo das etapas do 

processo de desenvolvimento. A figura ilustra também que as incertezas e riscos são 

em maior volume nas etapas iniciais do projeto e tendem a diminuir nas etapas 

posteriores. 

De acordo com Boehm (1989), a avaliação de riscos segundo a Gestão de Riscos 

Tradicional deve ser aplicada contínua e ciclicamente a cada fase do ciclo de vida do 

projeto. 

Por outro lado, a Gestão de Riscos centrada em Arquitetura, conforme apresentada 

na figura 5.8, foca os esforços nas fases iniciais do ciclo de vida do processo de 

desenvolvimento, apresentando assim algumas características que são destacadas a 

seguir: 
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 Planejamento Análise Projeto Implemen- 
tação Teste Implantação/ 

Operação 
 

 

Perfil de Incidência de  
Riscos e Incertezas 
em Projetos de  
Software 
 (PMBOK, 2000) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de Esforços na  
Gestão de Riscos  
Tradicional 

Perfil de Esforços na  
Gestão de Riscos  
centrada em 
Arquitetura 

Identificação de 
Categorias Monitoração e 

Controle 

Definição de 
Requisitos de 
Arquitetura 

Figura 5.8. Perfil dos Esforços da Gestão de Riscos ao longo do Ciclo de Vida de Software. 

 

• Nas fases iniciais do ciclo de vida o custo de correção de problemas é 

mais baixo do que nas fases finais. Segundo Pressman (2002), uma 

mudança identificada na fase de desenvolvimento custa de 1,5 a 6 vezes 

mais do que se ela fosse identificada na fase de definição de requisitos e 

de 60 a 100 vezes mais na fase de manutenção, depois que o sistema está 

implantado. Por outro lado, as incertezas e riscos do projeto são grandes 

nas fases iniciais do projeto (concepção e planejamento) e tendem a 

diminuir nas fases posteriores (PMBOK, 2000). Assim, a Gestão de 

Riscos centrada em Arquitetura apresenta-se eficiente por concentrar 

esforços nestas fases, além de aumentar a produtividade do processo, 

através da redução dos custos de retrabalho; 

• A Arquitetura de software pode ser utilizada como um instrumento de 

planejamento e gestão efetiva, conforme destacado por Mendes (2002) e 

Paulish (2002), ao invés de ser utilizada simplesmente como ferramenta 

de modelagem e apoio à construção do software. Uma vez que a 

Arquitetura de software é desenvolvida nas fases iniciais do projeto, ela 
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apóia no dimensionamento do projeto e na redução dos riscos e 

incertezas; 

• Observando a figura 5.8 nota-se diminuição nos patamares de esforço de 

monitoração e controle na Gestão de Riscos centrada em Arquitetura 

quando comparada com a Gestão de Riscos Tradicional. Isto se deve ao 

fato de que como na Gestão de Riscos centrada em Arquitetura os 

esforços são focados nas fases iniciais do ciclo de vida, isto permite que o 

sistema seja desenvolvido, por construção, com menor probabilidade de 

ocorrência de riscos e incertezas, diminuindo conseqüentemente a 

necessidade de monitoração e controle. Também o fato da Gestão de 

Riscos centrada em Arquitetura focar em riscos comuns ou genéricos, ou 

seja, categorias de riscos conhecidas pelos gerentes de projeto, conduz 

para a necessidade de menor monitoramento; 

• O sistema nasce correto por construção, ou seja, orientado pela 

Arquitetura de software e o projeto com baixo índice de riscos e 

incertezas, maximizando suas chances de sucesso. 

 

5.4. Mapeamento das Incertezas e Riscos em Requisitos da Arquitetura 
por Fase do Processo de Desenvolvimento 

Visando maior exploração da aplicação do roteiro de Gestão de Riscos centrada em 

Arquitetura, será apresentado o mapeamento das incertezas e riscos em requisitos de 

Arquitetura ao longo das etapas do processo de desenvolvimento de software.  

Desta forma, a seguir é apresentado um conjunto de riscos e incertezas comuns do 

processo de desenvolvimento de software extraídas de diversas fontes1 e o 

mapeamento destes riscos em requisitos de Arquitetura de software, que visam 

garantir a qualidade e produtividade. Tais riscos estão organizados de acordo com as 

fases do processo de desenvolvimento, a saber: planejamento, análise, projeto, 

implementação, testes, implantação e operação. 

o                                                  
1 Fontes: Boehm (1989), McConnell (1996), Ziv; Richardson; Klosch (1997), Pressman (2002) e 
experiência profissional da autora em projetos de software. 
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Naturalmente, as categorias de riscos aqui apresentadas não são exaustivas no 

sentido de cobrir todas as situações possíveis para todos os projetos, no entanto, as 

categorias apresentadas possuem boa representatividade para projetos de software. 

As tabelas a seguir estão organizadas nas seguintes colunas, para cada uma das fases: 

• Etapa: representa a etapa dentro da fase do processo de desenvolvimento 

em que determinado risco ou incerteza ocorre; 

• Categoria de Risco/ Incerteza: caracterização da categoria de risco ou 

incerteza; 

• Impacto na Qualidade: impactos na qualidade do produto final ou na 

produtividade em função da ocorrência do risco; 

• Requisitos de Arquitetura: requisitos de Arquitetura de software, 

conforme definido no capítulo 3, que permitem minimizar ou eliminar os 

respectivos riscos; 

• Visão de Arquitetura: visão da Arquitetura de software, conforme 

apresentado no capítulo 3, a que pertence o respectivo requisito. 

 

 Observação: na coluna Visão de Arquitetura foi incluída uma visão denominada 

Humano, para ressaltar o envolvimento de aspectos de comportamento humano 

(apesar de não ser escopo deste trabalho). 
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Fase de Planejamento 

Tabela 5.2. Riscos e Incertezas da Fase de Planejamento e os respectivos Requisitos de Arquitetura. 

Etapa Categoria de Incerteza/Risco Impacto na Qualidade Requisito da Arquitetura Visão da Arquitetura 

1.1) O problema e as tarefas do usuário não 

serem bem entendidas pelo analista. 

 

• Possibilidade de resolução do problema 

errado; 

• Necessidade de retrabalho. 

1.2) As pessoas adequadas não serem 

envolvidas no levantamento. 

 

• Informações coletadas de maneira 

incompleta; 

• Necessidade de retrabalho. 

• Modelos de Análise e Projeto centrados no 

Processo de Negócio, construídos e 

validados com o cliente e demais 

stakeholders (usuário, desenvolvedor, 

patrocinador, etc.) (1). 

• Desenvolvimento; 

• Negócio. 

1) Levantamento 

e entendimento 

do domínio do 

problema 

1.3) Pessoas envolvidas no levantamento não 

passarem todas as informações

necessárias, necessidades e expectativas 

(por esquecimento ou resistência). 

 • Dificuldades na aceitação do produto final; 

• Necessidades e expectativas irrealistas; 

• Necessidade de retrabalho. 

• Checklist para levantamento de requisitos 

(2) ; 

• Análise de benefícios; 

• Propriedade da Idéia (3); 

• Arquitetura componentizada, visando 

facilidade de manutenção e 

parametrização pelo usuário (4). 

• Desenvolvimento; 

• Negócio; 

• Humano. 

2.1) Completeza e exaustão dos requisitos e 

regras de negócio. 
• Regras e requisitos indefinidos; 

• Atrasos no projeto. 

• Arquitetura componentizada, visando

facilidade de manutenção e 

parametrização pelo usuário (4); 

 • Negócio. 

• Arquitetura considerando as cinco 

dimensões (5). 

2) Definição e 

formalização 

dos requisitos 

da solução 

2.2) Envolvimento das pessoas adequadas, 

considerando os aspectos de negócio e 

técnico. 

• Possibilidade de inviabilidade técnica ou 

de negócio; 

• Atrasos no projeto. 

• Modelos de Análise e Projeto centrados no 

Processo de Negócio, construídos e 

validados com o cliente e demais 

stakeholders (usuário, desenvolvedor, 

patrocinador, etc.) (1). 

• Desenvolvimento; 

• Negócio. 
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2.3) Requisitos ambíguos e/ou conflitantes (por 

exemplo, alto volume com alto 

desempenho). 

• Expectativas não atendidas; 

• Dificuldades na aceitação do produto final 

pelo cliente. 

• Modelos de Análise e Projeto construídos 

e validados com o cliente e demais 

stakeholders (usuário, desenvolvedor, 

patrocinador, etc.) (1); 

• Técnicas de modelagem visual (por 

exemplo, Orientação a Objeto, Modelo de 

Classes, Digrama de Sequência, etc.) (6). 

• Desenvolvimento; 

• Negócio. 

2.4) A solução e arquitetura escolhida, 

considerando aspectos de hardware, 

software, segurança e comunicação é a 

melhor?  

• Busca da solução ótima, em detrimento a 

uma boa solução; 

• Atrasos no projeto. 

• Operação piloto: implantação gradual e 

controlada (7); 

• Arquitetura escalável, que permite 

crescimento por etapas (8); 

• Provas de conceitos (9). 

• Desenvolvimento; 

• Operação. 

 

2.5) Dependência e disponibilidade de sistemas 

externos (por exemplo, transações, 

dispositivos de hardware e sistemas 

legados); 

2.6) Indefinições a respeito do volume de 

informações a serem tratadas e 

armazenadas. 

• Indefinições a respeito do volume e 

interfaces com sistemas externos; 

• Atrasos no projeto. 

• Arquitetura componentizada, de forma a 

garantir desacoplamento entre as 

funcionalidades de negócio e as de 

comunicação com sistemas externos (4); 

• Utilização de simuladores de teste (10); 

• Arquitetura que permita escalabilidade (8). 

• Desenvolvimento. 

3.1) Desconhecimento em relação às 

tecnologias, técnicas, métodos e 

metodologias a serem utilizadas. 

• Implementação não utiliza os recursos 

corretos; 

• Mau funcionamento e desempenho. 

• Provas de conceito (9) 

• Desenvolvimento paralelo redundante (11) 

• Desenvolvimento. 

3.2) Indisponibilidade de recursos humanos, 

considerando a quantidade, perfil e 

conhecimentos necessários. 

• Atrasos no projeto; 

• Necessidade de retrabalho. 

• Arquitetura que permita a escalabilidade 

(equipe e processo); 

• Terceirização (12) 

• Desenvolvimento. 

3.3) Entrega do sistema completo. • Demora na entrega para o cliente; 

• Perda da oportunidade ou timing de 

lançamento do produto. 

• Particionamento, com entregas parciais e 

evolutivas (13) 

3) Estratégia de 

Obtenção da 

Solução 

3.4) Integração das partes/módulos que 

compõem um sistema. 
• Retrabalho para integração das partes. • Modelo do Processo de Negócio que 

garanta a visão do todo (13). 

• Desenvolvimento; 

• Negócio. 
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4.1) Estimativa de esforço (não sub-

dimensionar e nem super dimensionar). 
• Prejuízo financeiro; 

• Descontentamento do cliente; 

• Não aprovação do projeto devido aos altos 

custos (no caso de super 

dimensionamento). 

• Utilização de Métricas e referências de 

mercado (Pontos de Função, Linhas de 

Código, etc.); 

• Base Histórica de projetos; 

• Experiência dos especialistas (14). 

• Desenvolvimento. 4) Dimensiona-

mento e 

Cronograma 

4.2) Cronograma otimista ou com falta de 

tarefas necessárias. 
• Prejuízo financeiro; 

• Descontentamento do cliente; 

• Revisão Técnica Formal; 

• Experiência dos especialistas (15) 

• Desenvolvimento. 

5.1) Grau de detalhamento necessário para a 

realização do planejamento; 

5.2) Tempo para detalhamento na fase de 

planejamento. 

• Planejamento muito extenso e custoso; 

• Perda de timing e da oportunidade. 

• Arquitetura componentizada, visando 

facilidade de manutenção e 

parametrização pelo cliente (4). 

• Negócio. 

5.3) Resistências e mudanças culturais 

introduzidas pelo projeto. 
• Não finalização do projeto; 

• Resultados do projeto não satisfatórios. 

• Análise dos benefícios; 

• Propriedade da idéia e do projeto (3). 

• Humano. 

5) Outros 

Aspectos 

5.4) Envolvimento das pessoas adequadas na 

fase de planejamento, visando o 

comprometimento. 

• Atrasos no projeto, em virtude de atrasos 

nas partes dependentes. 

• Análise dos benefícios; 

• Propriedade da idéia e do projeto; 

• Planejamento realizado em conjunto (3). 

• Desenvolvimento; 

• Humano. 

 

(1) Modelos de Análise e Projeto centrados no Processo de Negócio: modelos que permitem estabelecer os fluxos e informações de um processo de negócio, independente do grau de 

automação previsto. A formalização destes modelos pode ser feita utilizando-se diversas notações, entre as quais destacam-se o SADT/IDEF0 (Marca; McGowan, 1988), UML Use Case, 

demais diagramas da UML (OMG) e o Mapa de Navegação (Pinna; Souza; Arakaki, 2003b). A construção e validação destes modelos realizadas em conjunto com o cliente e demais 

stakeholders permite o correto entendimento das tarefas e problemas dos mesmos. 

 

(2) Checklist para levantamento de requisitos: a utilização de checklists para levantamento de requisitos junto aos usuários, segundo Pressman (2002), permite que certas informações 

não sejam esquecidas. 

 

(3) Análise de benefícios e Propriedade da Idéia: a explicação dos benefícios resultantes do projeto para os usuários, bem como conduzir para que os mesmos sejam os proprietários das 

idéias relacionadas com o sistema, permitem diminuir as possíveis resistências em relação ao desenvolvimento e implantação do sistema. 

 

(4) Arquitetura componentizada: a utilização de componentes facilita a manutenção e eventuais parametrizações que se façam necessárias em fases posteriores do processo de 

desenvolvimento, decorrentes de levantamento de requisitos incompleto ou inadequado. Também permite centralizar os tratamentos e comunicações com sistemas externos, minimizando 

os impactos decorrentes de eventuais mudanças nos mesmos. 
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(5) Arquitetura considerando cinco dimensões: o estabelecimento de Arquitetura considerando requisitos das cinco dimensões (conforme apresentado no capítulo 3 deste trabalho) 

permite garantir maior completeza dos requisitos do sistema. 

 

(6) Técnicas de modelagem visual: as técnicas de modelagem visual, como por exemplo, as utilizadas na Orientação a Objetos, facilitam a definição, entendimento de validação dos 

requisitos do sistema. 

 

(7) Operação Piloto: o planejamento de implantação gradual e controlada do sistema, com operação assistida pelos desenvolvedores permite a avaliação do comportamento da solução 

gradualmente. A Arquitetura de software deve ser preparada para isso. 

 

(8) Arquitetura escalável: a arquitetura do sistema deve ser preparada de forma a permitir a inclusão de novas funcionalidades gradualmente, assim como a inclusão de novos elementos de 

hardware, sem impactos no legado. 

 

(9) Provas de Conceito: a realização de provas de conceito em paralelo ao desenvolvimento do sistema permite a avaliação dos pontos de risco da solução, permitindo também a 

realimentação para o processo de desenvolvimento. Este requisito é muito importante quando se introduz novas tecnologias, métodos e/ou metodologias em um projeto.  

 

(10)  Simuladores de Teste: a utilização de simuladores para a realização dos testes de desenvolvimento permite a validação do ponto de vista das regras e funções de negócio, de maneira 

independente da disponibilização de transações de sistemas externos. Os simuladores também podem ser utilizados para realização de testes de carga, visando o stress do sistema. A 

arquitetura do sistema deve ser preparada de forma a permitir a utilização de simuladores de teste. 

 

(11)  Desenvolvimento paralelo redundante: como contingência para uma solução crítica, podem ser desenvolvidas soluções paralelas. Neste caso, a arquitetura da solução global deve ser 

modelada de forma a permitir a substituição de uma solução para outra alternativa, sem impactos funcionais. 

 

(12)  Escalabilidade e terceirização: a arquitetura do sistema deve ser projetada de forma a permitir a escalabilidade do ponto de vista de equipe e de processo de desenvolvimento (ou seja, 

várias pessoas trabalhando em diferentes partes do sistema simultaneamente) . A componentização é fator primordial para garantir esta escalabilidade. A utilização de componentes 

também facilita a terceirização do desenvolvimento com empresas parceiras. 

 

(13)  Particionamento: o desenvolvimento incremental e evolutivo oferece ao cliente entregas mais rápidas, além de permitir validações em partes do sistema, antes do mesmo estar 

completamente concluído. A arquitetura do sistema deve ser modelada para ser desenvolvida em partes. No entanto, não se pode perder a visão global, a qual pode ser obtida através do 

Modelo do Processo de Negócio. 

 

(14)  Métricas: a utilização de diversas métricas no dimensionamento dos projetos permite melhorar a precisão das estimativas. O desenho da Arquitetura de negócio e técnica, por exemplo, 

através dos diagramas de classe e de componentes da UML, mesmo que ainda preliminares, ajudam na contagem das complexidades e dos pontos de função. 

 

(15)  Revisão Técnica Formal: a utilização desta técnica segundo Pressman (2002) permite garantir a qualidade dos artefatos de software produzidos, como por exemplo, o cronograma e 

planejamento do projeto. 
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Fase de Análise de Requisitos e Projeto Técnico 

Tabela 5.3. Riscos e Incertezas da Fase de Análise de Requisitos e Projeto Técnico e os respectivos Requisitos de Arquitetura. 

Etapa Categoria de Incerteza/Risco Impacto na Qualidade Requisito de Arquitetura Visão da Arquitetura 

1.1) Representatividade do modelo de negócio e 

técnico; 

1.2) Os modelos representam a realidade?; 

1.3) Existência de vários modelos corretos e válidos 

dado um certo problema. 

• Divergência do modelo em relação às 

necessidades de negócio e da 

solução a ser adotada; 

• Necessidade de retrabalho; 

• Atrasos no projeto. 

• Modelos de negócio construídos em 

conjunto e validados com o usuário (1); 

• Revisões Técnicas Formais envolvendo 

especialistas (2). 

• Desenvolvimento; 

• Negócio. 

1.4) Detalhamento suficiente e complexidade dos 

modelos; 

1.5) Até que nível os modelos devem ser 

detalhados? 

• Dificuldade de manutenção nos 

modelos; 

• Atrasos no projeto. 

• Ferramentas de modelagem visuais que 

utilizem mais diagramas e menos 

descrições textuais, como por exemplo a 

Orientação a Objetos (3); 

 

• Desenvolvimento. 

1.6) Equilíbrio entre as visões de negócio e de 

implementação (técnica); 

1.7) Desconsiderar uma das visões. 

• Não atendimento do negócio; 

• Modelo que não apóia o 

desenvolvimento; 

• Retrabalhos e atraso. 

• Modelos de Análise centrados no 

processo de negócio e Modelos de Projeto 

Técnico (1). 

• Desenvolvimento. 

1) Modelagem 

1.8) Convivência e integração com sistemas 

legados e sistemas externos; 

1.9) Impactos e manutenções constantes 

decorrentes de mudanças nos sistemas 

externos. 

• Atrasos no projeto, nos casos em que 

os sistemas legados ou externos não 

estejam disponíveis; 

• Necessidade de alterações 

significativas no sistema. 

• Modelos que garantam o desacoplamento 

de sistemas externos através de 

componentes de software; 

• Componentes que permitam a convivência 

entre sistemas legados e os novos 

sistemas (pontes) (4). 

• Desenvolvimento. 

2) Reuso 2.1) Equilíbrio entre um modelo de componente 

genérico que pode ser reutilizado e um modelo 

de componente particular para atendimento do 

projeto. 

• Não atendimento dos prazos do 

projeto; 

• Não desenvolvimento de 

componentes reutilizáveis, que 

devem ser reconstruídos a cada 

projeto. 

• Gestão centralizada do reuso; 

• Visão pragmática de que a reutilização de 

componentes compreende um processo 

incremental e evolutivo (5). 

• Desenvolvimento. 

3) Mudanças 

de 

Requisitos 

3.1) Impactos no projeto decorrentes de novas 

solicitações e/ou mudanças de requisitos. 
• Atrasos no projeto; 

• “Remendos” na Arquitetura. 

• Arquitetura escalável, componentizada e 

desacoplada (6). 

• Desenvolvimento. 
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(1) Modelos de Análise e Projeto centrados no Processo de Negócio: modelos que permitem estabelecer os fluxos e informações de um processo de negócio, independente do grau de 

automação previsto. A formalização destes modelos pode ser feita utilizando-se diversas notações, entre as quais destacam-se o SADT/IDEF0 (Marca; McGowan, 1988), UML Use Case, 

demais diagramas da UML (OMG) e o Mapa de Navegação (Pinna; Souza; Arakaki, 2003b). A construção e validação destes modelos realizadas em conjunto com o cliente e demais 

stakeholders permite o correto entendimento das tarefas e problemas dos mesmos. 

 

(2) Revisão Técnica Formal: a utilização desta técnica segundo Pressman (2002) permite garantir a qualidade dos artefatos de software produzidos, como por exemplo, os modelos de 

análise e de projeto. 

 

(3) Ferramentas de modelagem visuais: a utilização de ferramentas deste tipo, como por exemplo as sugeridas pela UML (OMG) facilitam o entendimento pelos clientes, a comunicação 

entre os desenvolvedores e a manutenção. 

 

(4) Arquitetura componentizada: o desenvolvimento de modelos de Arquitetura de software com base em componentes permite centralizar os tratamentos e comunicações com sistemas 

externos, minimizando os impactos decorrentes de eventuais mudanças nos mesmos. A Arquitetura baseada em componentes permite também a convivência de serviços/ funções 

desenvolvidas em novas tecnologias ou plataformas com sistemas legados. Tais componentes, denominados de componentes de convivência ou de integração, permitem que sistemas 

em tecnologias ou plataformas antigas possam ser migrados gradativamente para novas. 

 

(5) Administração do Reuso: o reuso de objetos e componentes deve estar baseado em uma gestão centralizada em um Administrador e Catálogos de Componentes, permitindo uma visão 

mais abrangente inter-projetos. No entanto, cabe destacar que a reutilização de componentes deve ser compreendida como um processo incremental e evolutivo. A Arquitetura de 

componentes proposta deve considerar isso. 

 

(6) Arquitetura componentizada: a utilização de componentes facilita a manutenção e eventuais parametrizações que se façam necessárias em fases posteriores do processo de 

desenvolvimento, decorrentes de mudanças de requisitos e/ou novas solicitações. 
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Fase de Implementação 

Tabela 5.4. Riscos e Incertezas da Fase de Implementação e os respectivos Requisitos de Arquitetura. 

Etapa Categoria de Incerteza/Risco Impacto na Qualidade Requisito da Arquitetura Visão de Arquitetura 

1.1) Aderência aos modelos de implementação. • Implementação inadequada; 

• Necessidade de retrabalho. 

• Revisão Técnica Formal para verificação 

do código-fonte frente ao modelo de 

implementação (1). 

• Desenvolvimento. 1) Modelo 

1.2) Desenvolvimento de funções periféricas 

adicionais (“ladrões de tempo”). 
• Comprometimento do cronograma. • Arquitetura escalável que permita 

evolução incremental (2). 

• Desenvolvimento. 

2.1) Utilização de recursos computacionais 

adequados (comandos da linguagem de 

programação). 

• Mau funcionamento do sistema; 

• Problemas de desempenho. 

• Revisão Técnica Formal (1); 

• Teste Caixa Branca; 

• Padrões de Codificação (3). 

• Desenvolvimento. 2) Recursos 

Computacion

ais 

2.2) Dificuldade no controle de versões e 

configurações no trabalho em equipe. 
• Perda de versões; 

• Necessidade de retrabalho. 

• Controle de versões centralizado (4). • Desenvolvimento. 

3) Debug 3.1) Processo de observação (debug e acertos) 

pode mudar o comportamento do sistema. 
• Introdução de novos erros e 

mudanças de comportamento; 

• Possibilidade de erros não 

detectados aparecem em ambiente 

de produção. 

• Arquitetura que facilite os testes (5). • Desenvolvimento. 

 

(1) Revisão Técnica Formal: a utilização desta técnica segundo Pressman (2002) permite garantir a qualidade dos artefatos de software produzidos, como por exemplo, os módulos de 

implementação e componentes de software, bem como suas aderências aos modelos de implementação. 

 

(2) Arquitetura escalável: a Arquitetura de software deve ser preparada de forma a permitir a inclusão de novas funcionalidades gradualmente. Desta forma, é possível o desenvolvimento 

das funções mais prioritárias inicialmente. Funções secundárias podem ser desenvolvidas posteriormente, se necessárias. 

 

(3) Teste Caixa Branca e Padrões de Codificação: segundo Pressman (2002), os testes de caixa-branca permitem a garantia da qualidade de códigos-fontes, através da inspeção de 

análise dos caminhos. A adoção de padrões de codificação facilita a utilização de recursos computacionais adequados. 

 

(4) Gestão da Configuração: os artefatos de software incluindo os códigos-fontes devem ser projetados e construídos considerando o controle de versões centralizado; 

 

(5) Arquitetura que facilite os testes: um sistema, seus módulos e componentes devem ser projetados e desenvolvidos visando facilitar a depuração e testes pelo desenvolvedor, através 

da incorporação de mecanismos de monitoração e rastreio, como por exemplo, logs de operação. 
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Fase de Teste 

Tabela 5.5. Riscos e Incertezas da Fase de Teste e os respectivos Requisitos de Arquitetura. 

Etapa Categoria de Incerteza/Risco Impacto na Qualidade Requisito da Arquitetura (0) Visão da Arquitetura 

1.1) Escolha de um conjunto adequado de 

situações a serem testadas; 

1.2) O produto de software será suficientemente 

testado?; 

1.3) Escolha dos dados adequados para a 

realização dos testes (massa de teste). 

• Não cobrir todas as situações 

possíveis; 

• Possíveis problemas em ambiente de 

produção. 

• Modelos de Análise e Projeto centrados no 

Processo de Negócio (1); 

• Arquitetura e planejamento que contemple 

categorias de tipos de teste (2). 

• Desenvolvimento. 

1.4) O software pode ser testado?; 

1.5) O software apresentará problemas em 

produção? 

• Dificuldades na realização dos testes; 

• Problemas em produção inesperados. 

• Projeto e Logs de teste; 

• Auto-diagnóstico (3). 

• Desenvolvimento. 

• Operação. 

1.6) Resultado esperado do teste formalizado no 

Plano de Teste não ser condizente com o 

que o usuário espera (carrega incertezas 

das especificações e modelagens). 

• Dificuldades de aceitação do produto 

pelo usuário; 

• Necessidade de retrabalhos. 

• Modelos, protótipos e especificações 

validados e produzidos em conjunto com o 

cliente (4). 

• Negócio. 

• Desenvolvimento. 

1.7) Pontos de observação introduzidos para a 

realização dos testes podem afetar os 

resultados obtidos. 

• Resultado do teste não ser 

representativo da situação real de 

operação do sistema; 

• Possíveis problemas em ambiente de 

produção. 

• Planos de testes centrados nos modelos de 

Análise e Projeto (1). 

 

• Desenvolvimento. 

1.8) Elaboração, formalização e organização das 

situações a serem testadas no Plano de 

Testes do Sistema. 

• Dificuldades na execução do teste e 

interpretações erradas pelo testador; 

• Necessidade de retrabalhos; 

• Possíveis problemas em ambiente de 

produção. 

• Plano deve ser organizado de acordo com o 

processo de negócio e navegação (5). 

• Desenvolvimento. 

• Negócio. 

1) Planejamento 

dos Testes 

1.9) Planejamento e estimativas em relação aos 

prazos, recursos e esforços para o 

planejamento e execução dos testes. 

• Atrasos nos prazos planejados, 

podendo ocasionar atraso no projeto; 

• Orçamentos irrealistas. 

• Plano de Teste modularizado, de forma a 

permitir teste simultâneo (5); 

• Base Histórica e critérios (6). 

• Desenvolvimento. 

2) Preparação 

dos Testes 

2.2) Ambiente de teste não condizente com o 

ambiente de operação real do sistema. 
• Possíveis problemas em ambiente de 

produção. 

• Ambiente de teste semelhante ao ambiente 

real de operação (7); 

• Simuladores (8). 

• Infra-estrutura. 
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 2.3) Indisponibilidade de sistemas externos dos 

quais o sistema em teste possui 

dependência. 

• Atrasos e interrupções nos testes; 

• Retrabalho. 

• Simuladores (8). • Infra-estrutura. 

3.1) Entendimento e interpretação dos Planos de 

Teste pelos testadores. 
• Procedimentos de teste realizados de 

forma incorreta; 

• Necessidade de retrabalhos ; 

• Possíveis problemas em ambiente de 

produção. 

• Plano de Teste orientado pelo processo de 

negócio e navegação (5). 

• Desenvolvimento. 3) Execução 

dos Testes  

3.2) Tempo e esforço de execução dos testes 

não estar condizente com o planejamento. 
• Atrasos no projeto. • Plano de Teste modularizado, de forma a 

permitir teste simultâneo (5); 

• Ferramentas automatizadas (9). 

• Desenvolvimento. 

• Infra-estrutura. 

4.1) Indicadores e estatísticas significativas da 

qualidade do produto. 
• Liberação indevida do produto, em 

virtude de indicadores incorretos; 

• Medidas erradas da qualidade, o que 

não permite melhorias no processo de 

desenvolvimento. 

• Indicadores representativos, identificados a 

partir de métodos como por exemplo, o GQM 

(10). 

• Desenvolvimento. 4) Liberação e 

Fechamento 

4.2) Erros humanos na consolidação dos 

resultados dos testes executados. 
• Indicadores de qualidade incorretos. • Ferramentas automatizadas (9). • Infra-estrutura. 

 
 

(0) Os requisitos de Arquitetura apresentados permitem aumentar a testabilidade do produto de software e, conseqüentemente, a sua qualidade. 

 

(1) Modelos de Análise e Projeto: modelos que permitem estabelecer os fluxos e informações de um processo de negócio, independente do grau de automação previsto. A formalização 

destes modelos pode ser feita utilizando-se diversas notações entre as quais destacam-se o SADT/IDEF0 (Marca; McGowan, 1988), UML Use Case, demais diagramas da UML (OMG) e 

o Mapa de Navegação (Pinna; Souza; Arakaki, 2003b), que indica o fluxo de navegação do sistema.Tais modelos permitem a identificação dos casos a serem testados e que irão compor 

o Plano de Teste do Sistema, bem como na definição da estratégia de teste e dos pontos de observação. 

 

(2) Categorias de tipos de teste: classificação dos tipos de teste que auxiliam na identificação dos casos de teste que irão compor o Plano de Teste. Categorias típicas de tipos de teste são: 

volume, desempenho, stress, funcionalidade de negócio, regressão, entre outros  (Yourdon, 1992); (Pressman, 2002). 

 

(3) Projeto de Teste e Auto-diagnóstico: as situações de teste devem ser projetadas visando como o teste será executado e quais mecanismos e ferramentas serão utilizadas pela equipe 

de teste para fazer a verificação da qualidade do software, como por exemplo, logs de teste. O  software também deve ser projetado visando apresentar avisos e alertas nos casos de 

degeneração e mau funcionamento de operação, como rotinas de auto-diagnóstico. 
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(4) Modelos validados e produzidos com o cliente: permite que situações de divergências ou desvios entre o solicitado pelo cliente e o entendido ou projetado pelo analista sejam 

minimizados. Tal prática proposta por diversos autores, entre eles Pressman (2002), visa minimizar os custos decorrentes de retrabalhos. 

 

(5) Organização do Plano de Teste: o Plano de Teste deve ser estruturado de forma a facilitar a realização dos testes pelo testador. Em geral, a organização dos casos de teste pelo fluxo 

do processo de negócio e pela navegação do sistema (Pinna; Souza; Arakaki, 2003b) facilita a execução dos testes. Também o Plano de Teste deve ser construído de forma modular, 

permitindo que o mesmo seja desmembrado para a execução de testes por equipes simultâneas, o que permite reduzir os tempos de execução dos testes. 

 

(6) Base Histórica e Critérios: utilização de critérios e dados históricos extraídos de testes de projetos anteriores. Tais informações são úteis para o dimensionamento dos esforços de teste 

para projetos futuros. 

 

(7) Ambientes de Teste e Operação: as características do ambiente de teste, incluindo hardware, software e comunicação devem ser as mais semelhantes possíveis das características do 

ambiente de operação real do sistema. 

 

(8) Simuladores: a utilização de simuladores de sistemas externos permite que os testes do sistema em questão prossigam, caso os sistemas externos estejam indisponíveis ou ainda não 

estejam prontos. Este desacoplamento permite minimizar os impactos de prazos causados por atrasos nos sistemas dos quais existem dependências. Convém ressaltar que a utilização 

de simuladores introduz novas incertezas e riscos no processo, uma vez que consistem em elementos externos. A Arquitetura de software deve ser projetada para trabalhar com 

simuladores. 

 

(9) Ferramentas automatizadas: permitem a execução dos testes e a consolidação dos resultados de forma automática, a partir do planejamento das situações de teste. Tais ferramentas 

permitem reduzir os tempos de teste, bem como auxilia a equipe de teste nas atividades mais repetitivas, no entanto, constitui um elemento que introduz novas incertezas e riscos no 

processo. 

 

(10) Indicadores representativos: os indicadores devem ser em quantidade pequena, de forma a permitir uma fácil monitoração, porém representativos do processo. Existem algumas 

técnicas para a identificação destes indicadores, entre as quais pode-se destacar o GQM – Goal Questions and Metrics (Basili et al., 1994 apud Kan, 1995) a qual permite definir, 

classificar e priorizar métricas e indicadores a partir de metas pré-estabelecidas. A Arquitetura de software deve ser preparada para permitir a extração de informações para tais 

indicadores. 
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Fase de Implantação e Operação 

Tabela 5.6. Riscos e Incertezas da Fase de Implantação e Operação e os respectivos Requisitos de Arquitetura. 

Etapa Categoria de Incerteza/Risco Impacto na Qualidade Requisito de Arquitetura Visão de Arquitetura 

1.1) Expectativas do usuário em relação ao 

sistema. 
• Não aceitação do produto. • Modelos e instrumentos construídos e 

validados em conjunto com o usuário ao 

longo do projeto, como por exemplo, 

protótipo de telas (1). 

• Desenvolvimento. 

1.2) Controle de versões. • Erros devidos a versões de software 

incorretas. 

• Controle de versões centralizado (2). • Desenvolvimento. 

1) Implantação 

1.3) Treinamento e  capacitação dos usuários. • Não aceitação do produto; 

• Resistências por parte do usuário. 

• Operação piloto (3); 

• Envolvimento do usuário desde as fases 

iniciais do projeto (4). 

• Operação; 

• Desenvolvimento. 

2.1) Solicitações de mudanças e adaptações por 

parte do usuário. 
• Necessidade de retrabalho. • Arquitetura flexível, parametrizada pelo 

usuário/gestor, componentizada e 

desacoplada (5). 

• Operação. 2) Operação 

2.2) Visibilidade sobre as operações pelo usuário 

e gestor e funcionamento correto do 

sistema. 

• Ocorrência de problemas em 

produção; 

• Ações reativas. 

• Indicadores e estatísticas que permitam a 

monitoração de segurança e rastreio; 

• Gestão preventiva de problemas, a partir de 

Base Histórica e monitoração (6). 

• Operação. 

 

(1) Modelos construídos com o usuário: modelos de negócio e protótipos de telas construídos e validados com os usuários durante o processo de desenvolvimento garante melhor 

aderência do produto com as expectativas do usuário; 

 

(2) Gestão da Configuração: os artefatos de software incluindo os códigos-fontes devem ser projetados e construídos considerando o controle de versões centralizado; 

 

(3)  Operação Piloto: o planejamento de implantação gradual e controlada do sistema, com operação assistida pelos desenvolvedores permite a avaliação do comportamento da solução 

gradualmente, além de servir como treinamento aos usuários do sistema; 

 

(4) Envolvimento do usuário nas fases iniciais: o envolvimento do usuário desde as fases iniciais do processo de desenvolvimento facilita a concepção, aceitação e implantação do 

produto, pois o torna parte integrante de sua construção; 
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(5) Arquitetura componentizada: a utilização de componentes facilita a manutenção e eventuais parametrizações que se façam necessárias em fases posteriores do processo de 

desenvolvimento, decorrentes de mudanças de requisitos e/ou novas solicitações. 

 

(6) Indicadores e monitoração: a monitoração de indicadores de negócio, técnicos e de segurança são fundamentais para a correta operação do sistema. A Arquitetura de software deve ser 

projetada e construída considerando o armazenamento de informações operacionais de negócio, técnicas e de rastreio de segurança (log). Com base na monitoração de indicadores é 

possível a gestão preventiva de problemas, tomando por base tendências e informações históricas (Pinna; Laurindo; Pessoa, 2003a). 
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Riscos/ Incertezas Adicionais a serem considerados 

Tabela 5.7. Riscos e Incertezas Adicionais e os respectivos Requisitos de Arquitetura. 

Etapa Categoria de Incerteza/Risco Impacto na Qualidade Requisitos de Arquitetura Visão da Arquitetura 

1.1) Não alocação dos recursos conforme 

planejamento. 

1.2) Corte de orçamento durante o projeto. 

1.3) Recursos humanos adicionados tarde ou 

excluídos do projeto. 

1) Recursos 

1.4) Partes não técnicas do projeto consomem 

mais esforço do que o esperado, como por 

exemplo, aprovação de orçamento, 

compra de equipamentos, etc. 

• Comprometimento do 

cronograma e da qualidade. 

• Replanejamento considerando escopo (e 

não necessariamente alteração de prazos) 

(1). 

• Desenvolvimento. 

2.1) Ciclos de revisão e decisão pelo cliente 

(nos planos, protótipos e especificações) 

são mais demorados que o esperado; 

2.2) Tempo de comunicação demorado. 

• Comprometimento do 

cronograma. 

2) Cliente 

2.3) Cliente insiste em decisões técnicas. • Expectativas e comprometimento 

da qualidade. 

• Propriedade da Idéia; 

• Envolvimento do cliente em todas as fases 

do projeto (2). 

• Humano; 

• Desenvolvimento. 

 

3) Mudanças 3.1) Mudanças inesperadas em produtos 

dependentes de regulamentos 

governamentais, padrões técnicos e 

aspectos legais. 

• Demora nos tempos de 

adequações dos produtos; 

• Perda de competitividade. 

• Arquitetura flexível, componentizada, 

desacoplada e que permita parametrização 

(3). 

• Operação. 

 

(1) Replanejamento: o replanejamento de um projeto não deve considerar somente mudança de prazo, mas também adequações nos recursos e no escopo. Em situações em que o prazo 

e/ou os recursos são reduzidos, o escopo do projeto deve ser revisto. Assim, a Arquitetura de software deve ser preparada para permitir particionamentos do ponto de vista de negócio. 

 

(2) Envolvimento do usuário nas fases iniciais: o envolvimento do usuário desde as fases iniciais do processo de desenvolvimento facilita a concepção, aceitação e implantação do 

produto, pois o torna parte integrante de sua construção. Este envolvimento favorece as revisões, decisões e comunicações. 

 

(3) Arquitetura componentizada: a utilização de componentes facilita a manutenção e eventuais parametrizações que se façam necessárias em fases posteriores do processo de 

desenvolvimento, decorrentes de mudanças de requisitos e/ou novas solicitações. 
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5.5. Conclusões do Capítulo 

O capítulo apresenta um roteiro para minimização de riscos e incertezas em projetos 

de software, obtido a partir da  especialização do processo de Gestão de Riscos 

Tradicional, com base em requisitos de Arquitetura de software, considerando as 

diversas visões de Arquitetura apresentadas no capítulo 3. Também foram 

apresentados exemplos de aplicação deste roteiro, visando a análise comparativa 

entre a abordagem proposta e a abordagem da Gestão de Riscos Tradicional. 

Entre as principais características da Gestão de Riscos centrada em Arquitetura pode-

se destacar: 

1) Abordagem especializada da Gestão de Riscos Tradicional para projetos de 

software: para categorias de riscos comuns ou genéricos, o roteiro de Gestão de 

Riscos proposto endereça os principais requisitos de Arquitetura, minimizando 

os riscos de forma mais objetiva, ao passo que para riscos específicos do 

projeto, a Gestão de Riscos Tradicional mostra-se adequada; 

2) Gestão preventiva: considerando que para categorias de riscos comuns ou 

genéricos as ações de minimização dos riscos são estabelecidas mais objetiva e 

rapidamente (quando comparada com a Gestão de Riscos Tradicional) e nas 

fases iniciais do ciclo de vida; 

3) Estabelecimento de postura e sistemática para se lidar com riscos e incertezas; 

4) Endereçamento de um conjunto de dificuldades de gestão através de requisitos 

técnicos de Arquitetura, ou seja, os riscos e incertezas são transformados em 

requisitos técnicos; 

5) Permite o reuso de Arquiteturas de software a partir de perfis de riscos 

conhecidos. 

A tabela 5.8 apresenta um quadro resumo comparativo entre as características da 

Gestão de Riscos Tradicional e da Gestão de Riscos centrada em Arquitetura. 
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Tabela 5.8. Quadro Resumo de Características da Gestão de Riscos Tradicional e da Gestão de Riscos centrada em 

Arquitetura. 

Gestão de Riscos Tradicional Gestão de Riscos centrada em Arquitetura 

• Eficiente para categoria de riscos comuns 

e específicos; 

• Identificação, quantificação e priorização 

de riscos através de métodos 

quantitativos e formais; 

• Gestão reativa e preventiva; 

• Aplicada ao longo de todo ciclo de vida do 

projeto; 

• Exige atenção e experiência dos 

membros da equipe de projeto. 

• Mais eficiente para categoria de riscos 

comuns; 

• Na identificação e quantificação dos riscos 

assume que a probabilidade de ocorrência 

do mesmo é de 100% para riscos comuns 

(considerando base histórica); 

• Gestão preventiva; 

• Concentra os esforços nas fases iniciais do 

projeto: Planejamento, Análise e Projeto; 

• Exige experiência dos membros da equipe, 

porém pode ser sistematizada; 

• Permite o reuso de Arquiteturas de software 

para perfis de riscos conhecidos. 

 

A tabela 5.9 resume o mapeamento dos sub-processos da Gestão de Riscos 

Tradicional (apresentados na figura 2.6) com os sub-processos da Gestão de Riscos 

centrada em Arquitetura (apresentados na figura 5.3). 

Tabela 5.9. Mapeamento dos Sub-processos da Gestão de Riscos Tradicional nos Sub-processos da Gestão de Riscos 

centrada em Arquitetura. 

Sub-Processos da Gestão de Riscos Tradicional Sub-Processos da Gestão de Riscos centrada em 
Arquitetura 

1) Identificação de Riscos Categorização de riscos e incertezas: pré-

identificação com base nas categorias de riscos mais 

comuns, extraídos de base histórica. 

2) Quantificação e Priorização Categorização de riscos e incertezas: riscos mais 

comuns têm maiores chances de acontecer e são os 

mais prioritários. 

3) Ações e Respostas Definição dos Requisitos de Arquitetura, que consiste 

em ação preventiva. 

4) Monitoração e Controle Monitoração e Controle. 

 

Além dos riscos e incertezas referentes ao processo de desenvolvimento de software, 

a abordagem centrada em Arquitetura permite também minimizar os riscos dos 

outros quadrantes do framework de Gestão de Riscos proposto por Keil et al. (1998) 
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e apresentado no capítulo 2. A tabela 5.10 apresenta os requisitos de Arquitetura de 

software que visam minimizar os riscos de cada um dos quadrantes deste framework, 

de acordo com a sistemática proposta. 

Tabela 5.10. Mapeamento de Requisitos de Arquitetura para Minimização dos Riscos do Framework de Gestão de Riscos, 

proposto por Keil et al. (1998). 

Quadrante do Framework de Keil Alguns Requisitos de Arquitetura 

Quadrante 1 – Envolvimento do Cliente 
e da Alta Administração 

• Modelo de Processo de Negócio e Protótipos construídos 

em conjunto com os clientes e alta administração, com 

destaque para os ganhos e benefícios.  

• Segundo Conrow; Shishido (1997), para a minimização 

de riscos relacionados com a falta de envolvimento dos 

usuários um possível requisito de Arquitetura de software 

é a prototipação, com enfoque na demonstração de suas 

capacidades funcionais como parte das revisões iniciais 

do projeto. 

Quadrante 2 – Escopo e Requisitos • Modelo de Processo de Negócio e Protótipos construídos 

e validados em conjunto com os clientes e usuários, com 

destaque para os custos decorrentes de mudanças. 

Quadrante 3 – Execução do Projeto • Apresentados e discutidos no item 4.2. 

Quadrante 4 – Ambiente • Componentes de software desacoplados, flexíveis e 

parametrizados; 

• Cenários e maquetes de software, com base nas 

probabilidades de ocorrência dos riscos e incertezas 

(análogo ao apresentado no item 5.2). 

 

 



96 

CAPÍTULO 6 
ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO ROTEIRO PROPOSTO 

 
 
 

Objetivo do Capítulo 

O objetivo deste capítulo é apresentar considerações adicionais referentes à Gestão 

de Riscos centrada em Arquitetura apresentada no capítulo 5 no que tange a 

subsídios que permitem a avaliação da eficiência do roteiro proposto, bem como à 

priorização dos requisitos de Arquitetura a serem aplicados em um projeto de 

software, visando otimização de recursos do projeto.  

Este capítulo constitui em contribuição da autora. 

 

6.1. Priorização de Requisitos de Arquitetura 

Segundo Hall (1998), o processo de Gestão de Riscos deve ser eficiente em custo, ou 

seja, deve-se pesar o custo do controle do risco contra a perda esperada sem este 

controle.  

O custo para redução do risco serve então, como apoio à decisão sobre a sua redução. 

Pfleeger (2001) apresenta um indicador denominado Nível de Redução de Risco, que 

representa a diferença entre a exposição do risco dividida pelo seu custo de redução, 

demonstrado na expressão a seguir. 

 
 

  Exposição ao Risco   -  Exposição ao Risco 
      antes da redução           depois da redução 
Nível de Redução de Risco =  
                     Custo da redução do risco 
 

 

Para uma redução de risco eficiente deseja-se que o indicador Nível de Redução de 

Risco seja alto, ou seja, os custos de redução de riscos sejam menores do que a 

exposição ao risco. 
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Segundo o roteiro proposto no capítulo 5, para a minimização de riscos e incertezas 

nos projetos de software, devem ser estabelecidos requisitos de Arquitetura 

considerando diversas visões. No entanto, a quantidade de requisitos pode ser 

grande, o que implica em aumento de custos do projeto, particularmente os custos 

para redução do risco. 

Por outro lado, de maneira simplificada, a Gestão de Riscos centrada em Arquitetura 

é eficiente quando (considerando que a exposição ao risco depois da redução é 

desprezível): 

 

Custo Arquitetura < Prob * Custo Impacto 

 

onde: 

• Custo Arquitetura : custo resultante da modelagem, projeto e construção do 

sistema (custo para estabelecimento de uma boa Arquitetura que permite a 

redução dos riscos); 

• Custo Impacto : custo dos impactos decorrentes da ocorrência dos riscos; 

• Prob : probabilidade de ocorrência dos riscos. 

Assim, os gastos com Arquitetura são restringidos pelo custo do impacto e pela 

probabilidade de ocorrência do risco. Quanto maior o custo do impacto e/ou a 

probabilidade de ocorrência do risco, maiores devem ser os investimentos com 

Arquitetura. Convém ressaltar que alguns riscos podem gerar impactos imensuráveis 

do ponto de vista de negócio. Nestes casos, convém investir fortemente em requisitos 

de Arquitetura que garantam robustez, integridade, confiabilidade entre outros 

fatores de qualidade. 

Visando otimizar os custos e recursos do projeto, propõem-se que os requisitos de 

Arquitetura possam ser priorizados, considerando as categorias dos principais riscos 

que incidem sobre uma determinada organização ou processo de negócio. Para esta 

priorização, pode-se utilizar a técnica de Desdobramento da Função Qualidade (QFD 

– Quality Function Deployment).  
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6.1.1. Conceituação do QFD – Quality Function Deployment 

O QFD é um método que permite o desdobramento e priorização dos requisitos do 

cliente nas características e processos de qualidade a serem implementados, 

garantindo alinhamento com as necessidades do cliente. O QFD orienta a 

organização dos recursos disponíveis, priorizando-os de acordo com a visão do 

cliente (Akao, 1990). 

O SQFD (Software Quality Function Deployment) representa a transferência da 

utilização do QFD do ambiente industrial para o processo de desenvolvimento de 

software (Spinola; Cardoso, 2000). As principais vantagens da utilização do SQFD 

são: 

• Aumento da produtividade no período de programação, por garantia de 

escopo bem definido; 

• Menor necessidade de realizar modificações futuras no software; 

• Menor necessidade de manutenção, possibilitando que os recursos sejam 

destinados para o desenvolvimento de novos projetos. 

Segundo Carvalho (1997), o QFD constitui uma poderosa ferramenta para apoio à 

tomada de decisões, com base em matrizes. A matriz Casa da Qualidade é a primeira 

delas, sendo considerada a mais importante, por equacionar questões como: 

• Como interpretar as necessidades dos clientes expressas em linguagem 

natural?; 

• Como selecionar aquelas que maximizam a satisfação do cliente?; 

• Em quais características da qualidade devem ser concentrados os esforços de 

engenharia e os recursos disponíveis para o desenvolvimento?, entre outras. 

A figura 6.1 apresenta uma visão geral da matriz Casa da Qualidade. 
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1 – Voz do 
Consumidor 

2 – Características da 
Qualidade 

3 – Matriz de 
Relacionamentos 

4 – Análise Competitiva 
Externa 

5 – Matriz de 
Correlação 
Triangular 

6 – Análise Competitiva 
Interna 

Figura 6.1. Matriz Casa da Qualidade (adaptado de Akao, 1990). 

O objetivo desta matriz é estabelecer os requisitos do cliente, priorizando os que 

maximizam sua satisfação e associando estes requisitos às características da 

qualidade do produto. 

Conforme apresentado na figura 6.1, a matriz Casa da Qualidade é composta por seis 

partes, a saber: 

1) Voz do Consumidor: representa os requisitos que influenciam a percepção 

do cliente para a qualidade do produto. Tais requisitos devem ser priorizados 

de acordo com o seu grau de importância, segundo a visão do cliente. Nesta 

priorização geralmente se utiliza uma escala de valores de 1 a 5 (1 – baixa 

importância e 5 – alta importância); 

2) Características da Qualidade: correspondem às características e atributos 

do produto que devem atender aos requisitos do cliente; 

3) Matriz de Relacionamentos: compreende as associações entre os requisitos 

do cliente e as características da qualidade do produto. Esta associação pode 

ser classificada em forte (quantificada como 9 pontos), média (3 pontos) e 

fraca (1 ponto); 

4) Análise Competitiva Externa: permite a avaliação comparativa com os 

principais produtos concorrentes existentes no mercado, através da análise do 

grau de satisfação de um determinado requisito do cliente. Outros parâmetros 
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deste benchmark incluem: o ponto de venda (peso do requisito do cliente sob 

o prisma da estratégia da empresa ou da equipe de projeto), meta a ser 

alcançada e taxa de melhoria (meta dividida pelo valor atual); 

5) Matriz de Correlação Triangular: representa a correlação entre as 

características da qualidade, visando identificar as dependências e conflitos 

entre elas; 

6) Análise Competitiva Interna: permite a avaliação e a quantificação das 

características da qualidade do produto em relação aos principais 

concorrentes. 

 

6.1.2. Aplicação do QFD à Gestão de Riscos centrada em Arquitetura 

Considerando a tabela 4.1 apresentada no capítulo 4 que relaciona os requisitos de 

Arquitetura para as principais categorias de riscos, foi construída a matriz Casa da 

Qualidade adaptada, conforme apresentado na figura 6.2. 

Para a construção da matriz Casa da Qualidade foram considerados os seguintes 

critérios: 

1) Voz do Consumidor: foram consideradas as principais categorias de riscos a 

serem minimizados, pois impactam diretamente nos elementos de qualidade. 

Apesar destas categorias não representarem as necessidades do cliente final 

(usuário), a minimização de riscos pode ser considerada como atendimento às 

necessidades do gerente e do patrocinador do projeto. Neste caso também 

foram consideradas categorias de riscos pertencentes aos demais quadrantes 

do framework proposto por Keil et al. (1998) adicionais às categorias do 

quadrante de Execução; 

2) Grau de Importância: foi estabelecido de acordo com o trabalho realizado 

por Addison; Vallabh (2002). No trabalho citado, foram entrevistados um 

total de 70 gerentes de projeto que classificaram a importância de cada fator 

de risco. Para as categorias de riscos que não foram encontradas no trabalho 

de Addison; Vallabh, assumiu-se grau de importância intermediário (igual a 

3). Em outras situações, pode-se considerar também a importância como uma 



101 

combinação entre a probabilidade da ocorrência do risco e o grau de seu 

impacto ou dados extraídos da base histórica; 

3) Característica da Qualidade: corresponde a cada um dos requisitos de 

Arquitetura associados às principais categorias de risco; 

4) Análise Competitiva Externa: como neste caso não será realizado 

benchmark com outras empresas, foi considerado: 

  Valor Atual = 5; 

Meta para o Requisito do Consumidor (RC) = 5; 

Taxa de Melhoria = 1; 

Pontos de Venda = 1; 

5) Análise Competitiva Interna: não se aplica; 

6) Matriz de Correlação Triangular: não se aplica. 

Atribuindo os pesos  das correlações entre as categorias de risco e os requisitos de 

Arquitetura, obteve-se como resultado os seguintes requisitos de Arquitetura 

prioritários: 

• Modelo do Processo de Negócio; 

• Componentes de software escaláveis, parametrizáveis e desacoplados; 

• Protótipo de tela e de navegação. 

Assim, estes poucos requisitos endereçam grande parte das principais categorias de 

risco que incidem sobre os projetos de software. Este resultado é condizente com o 

resultado obtido por Addison; Vallabh (2002), que experimentalmente comprovou 

que poucas técnicas de controle de risco podem minimizar grande parte deles. 
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1) Recursos Humanos 3 27 9 5 5 1.0 1.0 3.0 6.5
2) Cronogramas e 
Orçamentos 4 5 5 1.0 1.0 4.0 8.7
3) Funcionalidades 
Inade

36 36 4 12

quadas 4 5 5 1.0 1.0 4.0 8.7
4) Interfaces com 
Usuários Inade

36 36 12 36 36

quadas 5 5 5 1.0 1.0 5.0 10.9
5

45 45
) Ladrões de Tempo 1 5 5 1.0 1.0 1.0 2.2

6) Mudanças de 
Re

9 9

quisitos 4 5 5 1.0 1.0 4.0 8.7
7) Componentes Externos

3 5 5 1.0 1.0 3.0 6.5
8

36 12

27 27 27
) Desempenho 3 5 5 1.0 1.0 3.0 6.5

9
27 9

) Novas Tecnologias 3 5 5 1.0 1.0 3.0 6.5
10

27 27
) Sub-Contratação 3 5 5 1.0 1.0 3.0 6.5

11) Envolvimento Cliente 
e Alta Administração

5 5 5 1.0 1.0 5.0 10.9
12

27 27

45
) Escopo e Requisitos 5 5 5 1.0 1.0 5.0 10.9

13
45 45

) Ambiente 3 5 5 1.0 1.0 3.0 6.5
TOT

27 27
TOTAL A 46.0 100.0

Peso Absoluto-WAj 1976 1037 313 417 387 385 1487 372 176 176 176 176 6374
Peso Absoluto-WRj 31 16 5 7 6 6 23 6 3 3 3 3 100

 

Principais 
Categorias  
de Risco  
(de acordo 
com o 
capítulo 4) 

Requisitos de Arquitetura Importância, de acordo com 
Addison; Vallabh (2002) 

Figura 6.2. Aplicação do QFD adaptado à Gestão de Riscos centrada em Arquitetura. 
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A utilização do QFD como ferramenta de priorização dos requisitos de Arquitetura 

apresenta algumas características importantes, dentre as quais pode-se destacar: 

• A matriz Casa da Qualidade pode ser construída para cada projeto, de acordo 

com suas características e especificidades; 

• O grau de importância de cada categoria de risco pode ser estabelecido de 

acordo com a organização, com o processo de negócio envolvido e com o 

histórico dos projetos; 

A utilização desta ferramenta permite a focalização dos esforços nos requisitos de 

Arquitetura mais importantes, otimizando os recursos do projeto. 

 

6.2. Como Avaliar a Eficiência do Roteiro Proposto 

Uma questão a ser respondida: a Gestão de Riscos centrada em Arquitetura é 

eficiente, no sentido de minimizar os riscos e incertezas do projeto? Como avaliar 

esta eficiência em termos da minimização dos riscos e da qualidade obtida? 

Apesar deste assunto não ser aprofundado neste trabalho, aqui serão apresentados 

alguns elementos que servem de subsídios para esta avaliação. 

Uma possível abordagem para esta mensuração seria avaliar o risco ao longo do ciclo 

de vida do processo de desenvolvimento. A figura 6.3 ilustra esta avaliação em três 

pontos distintos do ciclo de vida: no início do projeto, ao final da etapa de Projeto e 

no início da operação do sistema. 

 

Planejamento Análise Projeto 
Implemen- 
tação Teste Implantação/ 

Operação 

1 

 

 

 

 

 

A avali

probabil
Avaliação 
Figura 6.3. Avaliação dos Riscos do Projeto ao longo do Ciclo de Vida. 

ação dos riscos pode ser realizada através da anál

idade de ocorrência do risco e do seu grau de impacto, pa
Avaliação 3
Avaliação 2
ise do perfil da 

ra todos os riscos 
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do projeto. Para que a Gestão de Risco se mostre eficiente, ao longo do ciclo de vida 

este perfil deve apresentar probabilidades de ocorrências de risco e impactos cada 

vez menores. A figura 6.4 apresenta um perfil desejado de riscos para o projeto, 

considerando um único risco avaliado em três instantes distintos do processo de 

desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de impacto  
do risco 

Probabilidade de 
ocorrência do risco 

Baixo 

Alta 

Baixa 

Média 

Médio Alto 

Avaliação 1 

Avaliação 2 

Avaliação 3 

Figura 6.4. Perfil de Riscos de uma Gestão de Riscos Eficiente. 

 

Adicionalmente à diminuição da probabilidade de ocorrência do risco e do seu 

impacto, a Gestão de Riscos centrada em Arquitetura deve garantir qualidade do 

produto final e aumento de produtividade do processo de desenvolvimento. 

A avaliação da qualidade do produto final pode ser realizada utilizando as 

características da qualidade apresentadas pela Norma NBR 13596 (ISO/ IEC 9126), 

descritas no capítulo 3 deste trabalho: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, 

eficiência, manutenibilidade e portabilidade. No entanto, pode-se observar que estes 

fatores estão mais associados com a operação e manutenção do sistema, sendo 

necessário para sua avaliação que o sistema esteja construído. 

Assim, pode-se mensurar os fatores de qualidade na etapa de testes do sistema e na 

etapa de operação, em diversos pontos ao longo do tempo. Um perfil estável e 

contínuo ao longo dos testes, implantação e operação do sistema mesmo com a 

introdução de novas manutenções evolutivas, demonstra a qualidade do sistema 
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desenvolvido. Degradações no sistema, como por exemplo problemas de 

desempenho, dificuldades de manutenção e de portabilidade indicam que a 

Arquitetura não está adequada. 

A avaliação da produtividade do processo de desenvolvimento pode ser mensurada 

através dos custos envolvidos com o projeto, considerando o nível de qualidade do 

produto pré-estabelecido. A avaliação de custos deve englobar: quantidade de 

homens-hora planejadas e realizadas, quantidade de homens-hora decorrentes de 

retrabalho, recursos computacionais utilizados, ferramentas de apoio entre outros. 

Quanto maiores os custos incorridos para a construção de um determinado produto, 

menor a produtividade do processo.  O aumento da quantidade de horas decorrentes 

de retrabalhos e dificuldades de manutenções apontam também para uma Arquitetura 

inadequada. 

Resumidamente, os subsídios para avaliação da eficiência do roteiro de Gestão de 

Riscos centrada em Arquitetura são apresentados na tabela 6.1. 

Tabela 6.1. Subsídios para Avaliação do Roteiro Proposto. 

Dimensão Subsídios para Avaliação Tendência Desejada 

1) Riscos • Probabilidade de ocorrência; 

• Grau de impacto. 

Probabilidade e grau de impacto 

decrescentes (medidos ao longo do 

ciclo de vida). 

2) Qualidade • Fatores de qualidade (1) avaliados 

nos testes e ao longo do tempo de 

operação do sistema. 

Fatores de qualidade estáveis. 

3) Produtividade • Nível de qualidade do produto de 

software; 

• Custos: esforço realizado, retrabalho, 

recursos computacionais entre 

outros. 

Custos decrescentes para o mesmo 

nível de qualidade do produto 

(avaliados em diversos projetos). 

 

(1) Fatores de qualidade de acordo com a Norma NBR 13596 (ISO/ IEC 9126): funcionalidade, confiabilidade, 

usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade. 

 

Uma questão a ser discutida e analisada com maior profundidade seria avaliar qual o 

grau de maturidade necessário do processo de desenvolvimento para que a 

abordagem proposta por este trabalho seja eficiente. Analisando do ponto de vista da 
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equipe de projeto, envolvendo gerência e desenvolvedores, pode-se concluir que a 

mesma deve seguir um processo maduro (compatíveis com os Níveis 2 ou 3 do 

Modelo CMM), pois os requisitos de Arquitetura devem ser estabelecidos em tempo 

hábil para minimizar os riscos e incertezas, antes do início da implementação do 

software. 

Adicionalmente, os recursos humanos envolvidos no projeto devem estar atentos 

para a identificação das categorias dos riscos comuns do projeto e para mapea-las em 

requisitos de Arquitetura, ainda em fase de Análise e Projeto. 

Em sua obra, Hall (1998) apresenta um Mapa de Gerenciamento de Risco. Este 

mapa, inspirado no Modelo CMM, representa o caminho para aumentar a habilidade 

da organização em gerenciamento de riscos através de cinco estágios. A figura 6.5 

apresenta os cinco estágios do Mapa de Gerenciamento de Riscos.  

 

1. Problema 

2. Mitigação

3. Prevenção

4. Antecipa-
ção

5. Oportuni-
dade 

Vantagem 
competitiva 

Satisfação 
do cliente 

Aumento da 
previsibilidade

Maximização de 
oportunidades 

Aumento da capacidade de 
gerenciamento de risco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.5. Mapa de Gerenciamento de Riscos composto de Cinco Estágios (Hall, 1998). 

 
 
Os estágios deste mapa são caracterizados da seguinte forma: 

 

1) Problema: neste estágio, a identificação de riscos não é vista como positiva. 

Os profissionais estão mais ocupados em resolver problemas do que pensar 

sobre o futuro e sobre os riscos. Neste estágio também os riscos não são 

endereçados até se tornarem reais problemas; 
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2) Mitigação: neste estágio são introduzidos conceitos básicos de risco e o 

gerenciamento dos projetos incorpora o gerenciamento tecnológico de riscos, 

através de questionamentos como: o que pode dar errado? e quais são as 

consequências dos riscos? Neste estágio, os profissionais se preocupam com 

os riscos, mas não possuem sistemática para lidar com eles. Neste caso, usam 

a Gestão de Riscos para reduzir a probabilidade  e conseqüência dos riscos 

críticos através de planos de contingência, caso o plano original falhe; 

3) Prevenção: neste estágio, o gerenciamento de riscos é visto como uma 

atividade não só de responsabilidade do gerente – é uma responsabilidade de 

toda a equipe. Utiliza uma abordagem para evitar o sintoma do risco, através 

da identificação e eliminação de sua causa-raiz. Este estágio representa o 

ponto de transição entre uma abordagem de Gestão de Riscos reativa para 

pró-ativa; 

4) Antecipação: neste estágio, ocorre uma mudança da Gestão de Riscos que 

deixa de ser subjetiva para ser quantitativa, através do uso de medidas que 

antecipam riscos previsíveis. A abordagem pró-ativa deste estágio concentra-

se em atacar riscos e avaliar alternativas; 

5) Oportunidade: neste último estágio, a visão positiva do gerenciamento de 

riscos é usada para a inovação e preparação para o futuro. Os riscos, assim 

como a qualidade, são vistos como de responsabilidade de cada um e 

destacam-se atitudes profissionais de comunicação aberta e de contribuição 

individual. Os riscos são percebidos como algo que pode trazer 

oportunidades, diminuir custos, melhorar o planejamento entre outros. 

 

Considerando este modelo apresentado por Hall (1998), pode-se concluir que a 

abordagem de Gestão de Riscos centrada em Arquitetura encontra-se, no mínimo, no 

nível 3 (Prevenção). Isto indica que a abordagem proposta garante certa maturidade 

no processo de gerenciamento de projetos de software. 
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6.3. Conclusões do Capítulo 

Este capítulo destacou a importância da priorização dos requisitos de Arquitetura 

como forma de otimizar os recursos do projeto, focalizando os esforços nos itens 

mais importantes, sem prejuízo para a qualidade. Isto é necessário uma vez que 

pode-se obter um número muito grande de requisitos de Arquitetura de software e a 

implementação de todos pode ser inviável. 

Neste sentido, o QFD – Quality Function Deployment constitui uma ferramenta para 

a priorização dos requisitos de Arquitetura de software. A matriz Casa da Qualidade 

é construída considerando as principais categorias de risco como a Voz do 

Consumidor e os requisitos de Arquitetura como Características da Qualidade do 

Produto. O grau de importância de cada categoria de risco pode ser obtido pela 

combinação da probabilidade de ocorrência do risco e do seu impacto ou também 

através de dados históricos de projetos, características da organização, entre outros. 

O capítulo também apresentou subsídios que permitem avaliar a eficiência do roteiro 

de Gestão de Riscos centrada em Arquitetura. Esta avaliação deve ser realizada 

considerando as seguintes dimensões: 

1) Riscos: avaliar se a probabilidade de ocorrência do risco e/ou seu impacto 

diminuem ao longo do ciclo de vida do projeto; 

2) Qualidade: avaliar se os fatores de qualidade do produto final foram 

alcançados e permanecem estáveis durante os testes e na operação do 

sistema; 

3) Produtividade: avaliar se a produtividade do processo de desenvolvimento 

aumentou em função da redução dos custos gerais, incluindo retrabalho. 

Também, a aplicação do roteiro proposto impõe que o processo de desenvolvimento 

de software possua certa maturidade (compatível com os níveis 2 ou 3 do Modelo 

CMM). 

Naturalmente, esta avaliação só será possível com a aplicação do roteiro proposto em 

situações reais e com a mensuração das dimensões apresentadas. No capítulo a seguir 

são apresentados estudos de caso nos quais foram aplicados o roteiro de Gestão de 
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Riscos centrada em Arquitetura. Nestes estudos de caso foi avaliada apenas a 

eficiência da redução de riscos do roteiro proposto. 
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CAPÍTULO 7 
APLICAÇÃO DO ROTEIRO PROPOSTO EM PROJETOS DE 

SOFTWARE 
 

 

Objetivo do Capítulo 

O objetivo deste capítulo é apresentar situações de projetos que permitem a avaliação 

da aplicação do roteiro de Gestão de Riscos centrada em Arquitetura proposto e 

apresentado no capítulo 5 destacando, para cada projeto em estudo, os riscos e 

incertezas identificados, os requisitos da Arquitetura de software, os resultados 

esperados e as conclusões. 

 

7.1. Critérios de Escolha dos Projetos a serem Analisados 

Os projetos a serem apresentados foram escolhidos de projetos vivenciados pela 

autora, em diferentes períodos de tempo e com abrangência diversa em ramos da 

indústria. A visão de descrição dos projetos é a da empresa de desenvolvimento do 

sistema de software. 

Na época em que tais projetos foram desenvolvidos não estava sistematizado o 

roteiro proposto neste trabalho. Na análise deles é mostrado, para os casos de projeto 

com resultados favoráveis, como a postura de gerenciamento desenvolvida se 

enquadra no roteiro de Gestão de Riscos centrada em Arquitetura proposto e como o 

mesmo poderia minimizar os resultados dos projetos não favoráveis. 

Assim, as análises de tais projetos apoiaram no estabelecimento, na sistematização e 

na consolidação do roteiro de Gestão de Riscos centrada em Arquitetura discutido 

neste trabalho. 
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7.2. Estrutura de Descrição dos Projetos Analisados 

Os projetos são descritos de acordo com a seguinte estrutura: 

1) Contexto: descreve a situação apresentada, com suas respectivas dificuldades 

e restrições. Os nomes reais de empresas, departamentos e pessoas foram 

suprimidos em função de sigilo; 

2) Riscos e Incertezas Identificados: apresenta os riscos e incertezas 

identificados, bem como os resultados negativos e impactos da sua 

ocorrência.  

Neste item, os riscos serão avaliados considerando o mapa das principais 

categorias de risco apresentado no capítulo 4 e o critério sugerido por 

Sommerville (2003), que engloba: 

• Probabilidade de ocorrência do risco – pode ser muito baixa (menor 

do que 10%), baixa (entre 10% e 25%), moderada (entre 25% e 50%), 

alta (entre 50% e 75%) ou muito alta (maior do que 75%); 

• Impacto ou efeito da ocorrência do risco – pode ser catastrófico (4), 

sério (3), tolerável (2) ou insignificante (1); 

Obs.: Neste caso, mais importante do que a avaliação absoluta é a relativa, ou 

seja, avaliar se o perfil do risco possui característica decrescente ou não ao 

longo do ciclo de vida. 

3) Requisitos de Arquitetura: apresenta os requisitos de Arquitetura de 

software que permitem minimizar os riscos e incertezas identificados. Neste 

item, tais requisitos serão mapeados por fase do processo de 

desenvolvimento; 

4) Resultados Alcançados/Esperados e Conclusões: serão apresentados os 

resultados alcançados ou esperados e as conclusões em conseqüência da 

aplicação do roteiro de Gestão de Riscos centrada em Arquitetura. Neste 

item, os riscos e incertezas serão novamente avaliados, visando verificar a 

eficiência da aplicação do roteiro proposto. 
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7.3. Apresentação dos Projetos 

A seguir serão apresentados os seguintes projetos: 

• Projeto 1:  Impactos no Processo de Desenvolvimento em virtude de 

Dependências de Sistemas Externos; 

• Projeto 2:  Mudanças na Arquitetura de Aplicações com Convivência com o 

Legado; 

• Projeto 3: Implantação Gradual de um Sistema de Automação de Controle de 

Contratos;  

• Projeto 4: Terceirização de Projetos de Sistemas de Informação. 
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Projeto 1: Impactos no Processo de Desenvolvimento em virtude de 
Dependências de Sistemas Externos 

 

1. Contexto 

Em um projeto de desenvolvimento de uma aplicação Web já existente, de 

complexidade média, com tamanho da ordem de 30 classes de negócio e que seria 

reestruturada em uma nova tecnologia, o contexto apresentado era: 

• O planejamento do projeto previa três partições que seriam desenvolvidas 

seqüencialmente. Assim que uma partição ficasse pronta, ela poderia ser 

implantada e disponibilizada para o usuário. Após isso, seria iniciado o 

desenvolvimento da partição seguinte; 

• O sistema dependia de transações que seriam implementadas no Mainframe 

por outra equipe. Tais transações possivelmente ficariam prontas próximo às 

datas de implantação da primeira partição.  

A figura 7.1 apresenta o diagrama de contexto do projeto. 

 

Aplicação WebUsuário Transação
Mainframe

solicitações

resultados

solicitação
acionamento transação

dados da transação

 

Figura 7.1. Diagrama de Contexto do Projeto 1. 

2. Riscos e Incertezas Identificados 

Considerando este contexto, as seguintes dificuldades se apresentavam: 

• Possibilidade de impactos no prosseguimento das atividades do projeto, por 

não se ter informações a respeito das transações do Mainframe e nem em 

relação aos respectivos layouts. Poderia-se assumir um certo layout para as 

transações, mas existia o risco de retrabalho; 

• Possibilidade de atrasos das próximas partições planejadas. 
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Mesmo que o sistema Web ficasse pronto com a implementação baseada na 

definição dos layouts das transações na fase de modelagem, não teria como testar o 

sistema enquanto a transação do Mainframe não estivesse disponível. 

Considerando as categorias dos principais riscos em projetos de software, os riscos 

apresentados no início do processo de desenvolvimento (etapa de planejamento) 

podem ser caracterizados de acordo com a tabela 7.1. 

Tabela 7.1. Mapa de Riscos na etapa de Planejamento do Projeto 1. 

Categoria de Risco Probabilidade de 
Ocorrência 

Impacto Observação 

1) Recursos Humanos Baixa Tolerável A equipe estava completa, com perfil 

adequado e motivada por se tratar de novo 

projeto. 

2) Cronograma e 

Orçamento 

Muito Alta Catastrófico Existia alta probabilidade de ocorrência de 

atrasos em função da não definição dos 

layouts das transações Mainframe. Existia 

forte visibilidade do projeto por parte da 

diretoria da empresa. 

3) Funcionalidades 

Inadequadas 

Baixa Sério A probabilidade de ocorrência deste risco era 

baixa pois já existia outro sistema em 

operação e o processo de negócio seria 

mantido. 

4) Interfaces 

Inadequadas 

Baixa Sério A probabilidade de ocorrência deste risco era 

baixa pois já existia outro sistema em 

operação e a interface com o usuário seria 

mantida. 

5) “Ladrões de 

Tempo” 

Moderada Sério A probabilidade de ocorrência deste risco é 

moderada pois muitos membros da equipe 

eram provenientes de laboratórios de pesquisa 

de universidades. O impacto estava 

relacionado com atrasos no cronograma. 

6) Mudanças de 

Requisitos 

Baixa Sério A probabilidade de ocorrência deste risco era 

baixa pois já existia outro sistema em 

operação e o processo de negócio seria 

mantido. 

7) Componentes e 

Dependências 

Externas 

Muito Alta Catastrófico Existia alta probabilidade de ocorrência de 

atrasos em função da não definição dos 

layouts das transações Mainframe. Existia 

forte visibilidade do projeto por parte da 

diretoria da empresa. 



115 

8) Desempenho Moderada Sério O projeto envolvia nova tecnologia, no entanto, 

já se tinham realizadas provas de conceito. 

9) Novas Tecnologias Moderada Sério O projeto envolvia nova tecnologia, no entanto, 

já se tinham realizadas provas de conceito. 

10) Sub-Contratação Muito Baixa -- Não se aplica, pois o projeto não seria 

terceirizado. 

 

 

3. Requisitos da Arquitetura 

Diante deste cenário de incertezas e riscos, os seguintes requisitos da Arquitetura 

foram estabelecidos:  

• Definição de uma Arquitetura de aplicação que permite o desacoplamento da 

parte de comunicação com a transação externa da lógica de negócio da 

aplicação Web através de componentes de software. Assim, eventuais 

mudanças que possam ocorrer na transação ou na definição do seu layout não 

afetam a estrutura da aplicação; 

• Componentes de software flexíveis e configuráveis, de forma que mudanças 

de layout possam ser parametrizadas, sem intervenção nos códigos-fontes; 

• Utilização das transações já existentes na tecnologia atual como referência 

para a definição da interface com as transações novas; 

• Desenvolvimento baseado no layout da transação definido e projetado, 

independente de se ter a transação pronta; 

• Arquitetura de software que suporte a utilização de simuladores para a 

realização dos testes, o que permite terminar a primeira partição e iniciar o 

desenvolvimento da segunda. Logicamente, o uso de simuladores não evita a 

necessidade de se realizar os testes integrados com as transações definitivas, 

no entanto, tais ações minimizam os impactos de dependências externas; 

• Cobertura dos testes formalizados no Plano de Teste garantida através da 

modelagem realizada nas fases iniciais do projeto, como por exemplo, 

utilização do Mapa de Navegação do site (Pinna; Souza; Arakaki, 2003b) e 

dos Casos de Uso (OMG). 
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A figura 7.2 apresenta a Arquitetura da aplicação prevista, em alto nível. 

 

Mainframe

Aplicação Web

GUI Lógica de Negócio Acesso a Dados

Comunicação

Usuário

Transação Mainframe

Simulador

Simulador de teste

 
 

Figura 7.2. Arquitetura da Aplicação para o Projeto 1. 

Os requisitos de Arquitetura de software descritos são apresentados resumidamente 

na tabela 7.2, onde aparecem organizados pela etapa do processo de 

desenvolvimento de software. 

Tabela 7.2. Requisitos de Arquitetura do Projeto 1. 
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• Com
com

• Com
• Lay
• Pla
• Arq

sist

Componente de 
desacoplamento entre 
a aplicação Web e a 
transação Mainframe 

 

ponentes de software de desacoplamento e interface 
 sistemas externos; 
ponentes parametrizados; 

out das transações atuais como referência; 
no de Teste com base em Modelos de Negócio; 
uitetura que suporte simuladores de transações de 
emas externos.
 

. 
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4. Resultados Alcançados e Conclusões 

Quando as transações externas ficaram prontas, as mesmas puderam ser integradas e 

testadas com a aplicação Web sem apresentar erros ou exigir retrabalhos. Assim, o 

processo de teste pôde ser realizado sem maiores problemas e o sistema implantado 

sem maiores impactos no ambiente de operação. 

Analisando este caso, percebe-se que as ações tomadas referem-se a itens de 

Arquitetura. 

Uma atitude bastante comum seria a equipe não prosseguir os trabalhos e aguardar 

todas as definições dos sistemas externos. Com certeza, esta atitude geraria atrasos 

irrecuperáveis. 

Realizando a avaliação dos riscos e incertezas ao final da etapa de Projeto, pode-se 

constatar que algumas categorias de risco sofreram alterações a respeito da 

probabilidade de ocorrência do risco e do seu impacto. A tabela 7.3 apresenta as 

categorias de risco afetadas e as mudanças ocorridas. 

Tabela 7.3. Mapa de Riscos ao final da etapa de Projeto do Projeto 1. 

Etapa de Planejamento Final da Etapa de Projeto  

Categoria de Risco Probabilidade de 
Ocorrência 

Impacto Probabilidade de 
Ocorrência 

Impacto 

2) Cronograma e 

Orçamento 

Muito Alta Catastrófico Moderada (1) Catastrófico 

7) Componentes e 

Dependências 

Externas 

Muito Alta Catastrófico Muito Alta Tolerável (2) 

(1) A mudança da probabilidade de ocorrência de Muito Alta para Moderada se deu em virtude de que a 

utilização de simuladores de teste e componentes de software desacoplados permitem minimizar os 

impactos no cronograma do projeto, mesmo que a definição dos layouts das transações sofra atrasos; 

(2) Apesar da probabilidade da dependência das transações externas ser alta, os requisitos de Arquitetura 

propostos minimizam os seus impactos, pois o sistema pode ser testado sem a transação estar 

concluída. 

 

Apesar de neste caso serem endereçados os riscos com as maiores probabilidades de 

ocorrência, as categorias de riscos com alto impacto, como por exemplo, 

funcionalidades inadequadas e mudanças de requisitos, também poderiam ser 

minimizadas através do estabelecimento de requisitos de Arquitetura de software. 
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Entre as categorias de projeto para os quais pode-se adotar uma estratégia 

semelhante a deste projeto destacam-se os projetos com dependências de 

informações ou sistemas externos, como por exemplo, sistemas com dependências de 

arquivos, Bases de Dados, transações Mainframe, entre outros. 
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Projeto 2: Mudanças na Arquitetura de Aplicações com Convivência 
com o Legado. 

 

1. Contexto 

O departamento de desenvolvimento de sistemas de uma empresa com cultura, 

processo e plataforma de desenvolvimento estabelecidos e consolidado durante anos, 

apresentava algumas dificuldades no seu processo de desenvolvimento de software, 

entre elas: 

• Dificuldades no desenvolvimento paralelo e simultâneo, em virtude do alto 

acoplamento técnico e de negócio entre as aplicações; 

• Alta dependência do conhecimento das pessoas, devido à falta de 

documentação dos sistemas e do processo de negócio; 

• Forte dependência de determinados especialistas e dos fornecedores de 

software que desenvolveram as aplicações, por não se utilizar padrões abertos 

de mercado. 

Este departamento ganhou uma nova gerência cuja diretriz principal foi rever a 

Arquitetura destas aplicações. As principais ações desenvolvidas foram: 

• Revisão dos processos de desenvolvimento de software; 

• Revisão das plataformas e padrões de desenvolvimento, passando a utilizar 

padrões abertos de mercado; 

• Estabelecimento de uma Arquitetura de aplicação alvo componentizada e 

desacoplada;  

• Definição de componentes de convivência entre a arquitetura nova proposta 

(desacoplada) e a existente, de forma a permitir uma migração gradual do 

sistema. 

A figura 7.3 apresenta a Arquitetura da estratégia de convivência entre a aplicação 

atual e a nova. 
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Arquitetura de Convivência

Comp. Conv. 1Aplicação Atual

Aplicação Nova Arquitetura

Comp. 1

Comp. 2

Comp. 3Comp. Conv. 2

 

 

Figura 7.3. Arquitetura da Estratégia de Convivência. 

Como as aplicações eram bastante grandes e críticas, optou-se por realizar uma prova 

de conceito nesta Arquitetura de convivência, de forma a validar o seu 

funcionamento, enquanto outras equipes desenvolviam os componentes e serviços de 

negócio. 

O projeto demorou muito tempo pois todo o desenvolvimento foi feito internamente 

com número escasso de recursos humanos, resultando em insucesso no final, pois os 

componentes de convivência entre as arquiteturas nova e atual não funcionaram. 

 

2. Riscos e Incertezas Identificados 

Entre os riscos e incertezas identificados neste contexto, destacam-se: 

• Incertezas introduzidas pela nova tecnologia e plataforma escolhidas; 

• Resistências da equipe decorrentes das mudanças culturais introduzidas pela 

nova gestão e pelo novo processo de desenvolvimento; 

• Arquitetura de convivência com o legado. 

Considerando as categorias dos principais riscos em projetos de software, os riscos 

apresentados no início do processo de desenvolvimento (etapa de planejamento) 

podem ser caracterizados de acordo com a tabela 7.4. 
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Tabela 7.4. Mapa de Riscos na etapa de Planejamento do Projeto 2. 

Categoria de Risco Probabilidade de 
Ocorrência 

Impacto Observação 

1) Recursos Humanos Muito Alta Catastrófico Existia resistência das pessoas em função das 

mudanças de processo e culturais propostas.  

2) Cronograma e 

Orçamento 

Moderada Tolerável Não existiam metas de prazo e orçamentos 

rígidos. 

3) Funcionalidades 

Inadequadas 

Baixa Tolerável As pessoas envolvidas no processo eram 

bastante conhecedoras do processo de 

negócio. O impacto era baixo uma vez que o 

sistema já estava em operação. 

4) Interfaces 

Inadequadas 

Baixa Tolerável As pessoas envolvidas no processo eram 

bastante conhecedoras do processo de 

negócio. O impacto era baixo uma vez que o 

sistema já estava em operação. 

5) “Ladrões de 

Tempo” 

Baixa  Tolerável Não existiam metas de prazo e orçamentos 

rígidos. 

6) Mudanças de 

Requisitos 

Baixa Tolerável As pessoas envolvidas no processo eram 

bastante conhecedoras do processo de 

negócio. O impacto era baixo uma vez que o 

sistema já estava em operação. 

7) Componentes e 

Dependências 

Externas 

Baixa Insignificante As dependências de transações e sistemas 

externos já eram conhecidas e estavam 

resolvidas no sistema atual. 

8) Desempenho Alta Sério A probabilidade de ocorrência era alta, por 

envolver nova tecnologia. Problemas de 

desempenho no novo sistema poderiam 

inviabilizar sua implantação. 

9) Novas Tecnologias Muito Alta Sério A probabilidade de ocorrência era alta, por 

envolver nova tecnologia. Problemas 

decorrentes na introdução da nova tecnologia 

poderiam inviabilizar a implantação do novo 

sistema. 

10) Sub-Contratação Muito Baixa -- Não se aplica. 

 

3. Requisitos da Arquitetura 

Entre os requisitos de Arquitetura de software que poderiam minimizar os riscos e 

incertezas identificados destacam-se: 
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• Desenvolvimento de uma prova de conceito para validação da Arquitetura de 

Convivência; 

• Desenvolvimento de solução de convivência entre Arquiteturas redundante à 

desenvolvida pela equipe interna, como contingência, devido a sua criticidade 

para o projeto; 

• Desenvolvimento de uma Arquitetura de software componentizada e 

desacoplada, o que permite o desenvolvimento simultâneo de serviços de 

infra-estrutura, negócio e de convivência entre arquiteturas. 

Adicionalmente, analisando do ponto de vista de processo e humano pode-se prever: 

• Envolvimento das pessoas de forma a elas se sentirem donas das idéias, 

participantes e motivadas (aspecto humano) e minimizar as incertezas das 

mudanças culturais e de processo. 

• Envolvimento de parceiros tecnológicos de forma a validar a arquitetura 

proposta. 

Os requisitos de Arquitetura de software são apresentados resumidamente na tabela 

7.5, onde aparecem organizados por etapa do processo de desenvolvimento de 

software. 

Tabela 7.5. Requisitos de Arquitetura do Projeto 2. 

 

Planejamento 

Análise/ Projeto 

Implementação 

Testes 

Etapa do Processo 

• Componentes de convivência e integração entre a 
arquitetura nova e a existente; 

• Desacoplamento de funcionalidades, com base em 
componentes de software. 

• Prova de Conceito; 
• Parceiros tecnológicos. 

Requisito de Arquitetura 
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4. Resultados Esperados e Conclusões 

Neste exemplo, um ponto crítico para a estratégia de convivência consiste nos 

componentes de convivência entre as arquiteturas. 

Apesar dos cuidados tomados em relação à verificação de seu funcionamento a partir 

da realização de provas de conceito, os mesmos não foram suficientes para o sucesso 

do projeto. Assim, os requisitos de Arquitetura de software identificados visam 

reforçar esta estratégia e permitiriam a redução dos riscos, conforme apresentado na 

tabela 7.6. 

 

Tabela 7.6. Mapa de Riscos possível ao final da etapa de Projeto do Projeto 2. 

Etapa de Planejamento Final da Etapa de Projeto  

Categoria de Risco Probabilidade 
de Ocorrência 

Impacto Probabilidade de 
Ocorrência 

Impacto 

1) Recursos 

Humanos 

Muito Alta Catastrófico Moderada (1) Catastrófico 

8) Desempenho Alta Sério Moderada (2) Sério 

9) Novas 

Tecnologias  

Muito Alta Sério Muito Alta Tolerável (3) 

 

(1) O envolvimento adequado das pessoas, considerando os aspectos culturais e motivacionais, diminui a 

probabilidade de ocorrência de riscos relacionados com Recursos Humanos; 

(2) A realização de provas de conceito permite minimizar os riscos relacionados com problemas de 

desempenho; 

(3) Os impactos dos riscos relacionados com a introdução de novas tecnologias podem ser reduzidos 

através do estabelecimento de contingências para componentes críticos. Neste caso, o envolvimento de 

outros parceiros tecnológicos permitem minimizar este impacto. 

 

Uma atitude bastante comum seria construir a Arquitetura de Convivência sem 

contingências, desconsiderando sua criticidade para o sucesso do projeto. 

A mesma estratégia utilizada neste projeto pode ser aplicada à categoria de sistemas 

que são desenvolvidos e que precisam conviver com sistemas legados, visando a 

implantação gradativa do sistema novo. Neste caso, devem ser avaliados os riscos 

relacionados com a introdução de novas tecnologias e desempenho, bem como as 

transformações culturais e de processo pelas quais a organização irá passar. 
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Projeto 3: Implantação Gradual de um Sistema de Automação de 
Controle de Contratos 

 
1. Contexto 

A área de administração e controle de contratos de uma empresa possuia processos 

manuais para a gestão e controle de seus contratos junto aos clientes, contando com o 

mínimo de automação, através de um repositório de dados existente em um sistema 

desenvolvido em uma tecnologia obsoleta. Tal sistema não armazenava todas as 

informações constantes nos contratos e as que estavam armazenadas não eram 

atualizadas. 

A idéia do presidente desta empresa foi desenvolver um sistema que automatizasse 

este processo, centralizando as informações dos contratos em uma Base de Dados 

Corporativa. A área de gestão de contratos seria usuária deste sistema. A figura 7.4 

ilustra o contexto do sistema. 

 

Sistema de
Automação e Controle

de Contratos

Administração e
Controle de Contratos

solicitações/ dados
do cadastro
informações

 
 

Figura 7.4. Contexto do Sistema de Automação e Controle de Contratos. 

Durante o desenvolvimento do projeto, as seguintes dificuldades foram percebidas: 

• Apesar do levantamento de requisitos, análise e projeto serem feitos em 

conjunto com os profissionais da área de gestão de contratos e com 

validações intermediárias, sempre era apresentada à equipe de 

desenvolvimento uma exceção que fugia às regras modeladas; 

• Percebeu-se uma forte resistência para a implantação do sistema, em virtude 

da automação proposta eliminar funções que eram desempenhadas 

manualmente pelas pessoas. A implantação do sistema representava uma 
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ameaça a um poder conquistado e também uma ameaça de redução de 

quadro. 

Como resultado, o sistema não foi implantado, devido à resistência dos funcionários 

do departamento de Gestão de Contrato e às inúmeras exceções que o sistema não 

cobriria. Também, desejava-se implantar o sistema quando ele estivesse totalmente 

pronto e não por partes. 
 
2. Riscos e Incertezas Identificados 

Entre os riscos e incertezas identificados neste contexto, destacam-se: 

• As pessoas envolvidas não levantarem todas as suas necessidades por receio 

da perda do conhecimento ou da própria função e falta de envolvimento das 

pessoas adequadas; 

• Conflito entre as entregas parciais e a entrega total do sistema. As entregas 

parciais facilitam a implantação, à medida em que o usuário já vai tendo 

contato com o mesmo. No entanto, muitas vezes é difícil convencê-lo da 

utilidade e das vantagens de uso da partição que foi implantada; 

• Constantes solicitações de novos requisitos pelo usuário. 

Considerando as categorias dos principais riscos em projetos de software, os riscos 

apresentados no início do processo de desenvolvimento (etapa de planejamento) 

podem ser caracterizados de acordo com a tabela 7.7. 

 

Tabela 7.7. Mapa de Riscos na etapa de Planejamento do Projeto 3. 

Categoria de Risco Probabilidade de 
Ocorrência 

Impacto Observação 

1) Recursos Humanos Baixa Tolerável A equipe de projeto estava motivada e possuía 

o perfil adequado. 

2) Cronograma e 

Orçamento 

Moderado Sério O controle sobre os prazos e orçamento não 

era muito rígido, no entanto, a área usuária 

não aceitava a estratégia de entregas parciais. 

3) Funcionalidades 

Inadequadas 

Alta Catastrófico O desenvolvimento de funcionalidades 

inadequadas inviabilizava a implantação do 

sistema. 
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4) Interfaces 

Inadequadas 

Alta Catastrófico O desenvolvimento de interfaces com o 

usuário inadequadas inviabilizava a 

implantação do sistema. 

5) “Ladrões de 

Tempo” 

Baixa Insignificante Não se identificaram situações para esta 

categoria de risco. 

6) Mudanças de 

Requisitos 

Muito Alta Sério Mudanças constantes nos requisitos 

dificultavam o término do projeto. Neste caso, 

o sistema pode ser caracterizado por não 

atender as necessidades dos usuários. 

7) Componentes e 

Dependências 

Externas 

Muito Baixa -- Não se aplica. 

8) Desempenho Baixa Insignificante Problemas de desempenho não são críticos, 

uma vez que o sistema possuirá poucos 

usuários e não exigiria respostas rápidas. 

9) Novas Tecnologias Baixa Insignificante O projeto não envolve novas tecnologias ou 

novos conceitos. 

10) Sub-Contratação Muito Baixa -- Não se aplica 

11) Envolvimento da 

Alta Administração e 

Clientes 

Muito Alta Catastrófico Existia um risco muito grande associado com o 

não envolvimento adequado dos clientes e 

usuários, podendo impactar a aceitação do 

sistema pelos mesmos. 

 
 

3. Requisitos da Arquitetura 

Entre os requisitos de Arquitetura de software que permitiriam minimizar as 

incertezas e riscos identificados, destacam-se: 

• Modelagem dos requisitos do sistema com base no processo de negócio 

validado com o cliente. Esta referência permite o correto entendimento pelo 

projetista das dificuldades e deficiências do processo atual que será 

automatizado; 

• Arquitetura de software componentizada, flexível e parametrizada, de forma 

a facilitar a implementação das eventuais alterações de requisitos e minimizar 

os impactos. 

Adicionalmente, analisando do ponto de vista do aspecto humano, tem-se os 

seguintes requisitos: 
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• Envolvimento das pessoas durante todo o projeto, de forma que as mesmas 

sintam-se como donas das idéias; 

• Apresentar ao usuário e demais envolvidos os benefícios da implantação de 

cada partição. 

Estes requisitos de Arquitetura de software são apresentados resumidamente na 

tabela 7.8, onde aparecem organizados pela etapa do processo de desenvolvimento. 

Tabela 7.8. Requisitos de Arquitetura do Projeto 3. 

Planejamento 

Análise/ Projeto 

Implementação 

Testes 

Etapa do Processo 

• Modelo de Negócio; 
• Modelos intermediários validados com o cliente; 
• Arquitetura de software componentizada e 

parametrizada 

• Modelo do Processo de Negócio; 
• Modelos intermediários validados com o cliente. 

Requisito de Arquitetura  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. Resultados Esperados e Conclusões 

A abordagem da Arquitetura proposta, para este caso, permitiria minimizar os 

impactos da automação sobre as funções das pessoas, através de sua conscientização 

e envolvimento. 

A Arquitetura de software componentizada e parametrizada permitiria que eventuais 

solicitações de novos requisitos pudessem ser incorporadas mais facilmente. 

A tabela 7.9 apresenta as possíveis reduções de risco, considerando os requisitos de 

Arquitetura descritos. 
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Tabela 7.9. Mapa de Riscos possível ao final da etapa de Projeto do Projeto 3. 

Etapa de Planejamento Final da Etapa de Projeto  

Categoria de Risco Probabilidade de 
Ocorrência 

Impacto Probabilidade de 
Ocorrência 

Impacto 

2) Cronograma e 

Orçamento 

Moderada Sério Moderada Tolerável (1) 

3) Funcionalidades 

Inadequadas 

Alta Catastrófico Baixa (2) Catastrófico 

4) Interfaces 

Inadequadas 

Alta Catastrófico Baixa (3) Catastrófico 

6) Mudança de 

Requisitos 

Muito Alta Sério Moderada (4) Tolerável (4) 

11) Envolvimento da 

Alta Administração e 

Cliente 

Muito Alta Catastrófico Moderada (5) Tolerável (5) 

 

(1) A análise dos benefícios das implantações parciais junto ao usuário permite minimizar os impactos da 

não aceitação desta estratégia; 

(2) e  (3)  A visão do processo de negócio e as validações intermediárias junto ao cliente/ usuário permite 

minimizar a probabilidade de desenvolvimento de funcionalidades e interfaces inadequadas; 

(4) O foco no modelo do processo de negócio permite diminuir a necessidade de mudanças de requisitos. A 

utilização de componentes de software e parametrização permite reduzir os impactos destas mudanças, 

se houverem. 

(5) A análise de benefícios e a modelagem realizada em conjunto com o cliente/usuário diminui os riscos 

relacionados com o envolvimento inadequado dos clientes, facilitando também a aceitação do produto 

final pelo mesmo. 

 

Uma atitude comum seria desconsiderar todo o processo de negócio existente 

atualmente e introduzir uma nova ferramenta, esperando que a mesma estabeleça o 

processo. Naturalmente, esta estratégia encontraria maior resistência por parte dos 

colaboradores da área usuária. 

Estratégias semelhantes à utilizada neste projeto podem ser aplicadas a projetos que 

automatizam processos de negócio desempenhados manualmente. Tais projetos terão 

impacto direto sobre o método de trabalho das pessoas, podendo gerar resistências 

naturais. 
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Projeto 4: Terceirização de Projetos de Sistemas de Informação 

 

1. Contexto 

Uma empresa que atua em modelagem, desenvolvimento e implantação de sistemas 

de software, devido à grande demanda inesperada de solicitações de serviço, buscou 

a terceirização de serviços com outras empresas como resposta para atendimento 

desta demanda. Um conjunto de processos e padrões foi estabelecido visando 

garantir o sucesso desta terceirização. 

 

2. Riscos e Incertezas Identificados 

Entre os principais riscos e incertezas identificados neste processo, destacam-se: 

• Perfil dos profissionais da empresa que deixariam de atuar diretamente na 

implementação dos sistemas para atuar com a gestão das empresas 

terceirizadas, incluindo definição dos padrões, gestão da qualidade e 

validação dos produtos de software gerados; 

• Possibilidade de perda do conhecimento (know-how) técnico e de negócio da 

empresa contratante; 

• Recebimento pela empresa contratante de produtos e componentes de 

software com modelos e padrões diversificados, dificultando a integração e 

implantação do produto de software final. 

Considerando as categorias dos principais riscos em projetos de software, os riscos 

apresentados no início do processo de terceirização (etapa de planejamento) podem 

ser caracterizados de acordo com a tabela 7.10. 

Tabela 7.10. Mapa de Riscos na etapa de Planejamento do Projeto 4. 

Categoria de Risco Probabilidade de 
Ocorrência 

Impacto Observação 

1) Recursos Humanos Muito Alta Sério A equipe interna pode ficar desmotivada em 

função da terceirização. 

2) Cronograma e 

Orçamento 

Moderada Sério Não entendimento do escopo, requisito e 

cronograma de projeto pelo outsourcer. 
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3) Funcionalidades 

Inadequadas 

Moderada Sério Não entendimento dos requisitos e 

funcionalidades do projeto pelo outsourcer. 

4) Interfaces 

Inadequadas 

Moderada Sério Não entendimento da interface com o usuário 

pelo outsourcer. 

5) “Ladrões de 

Tempo” 

Baixa  Insignificante Não se aplica. 

6) Mudanças de 

Requisitos 

Moderada Sério O escopo e requisitos, apesar de serem 

definidos e validados junto ao cliente, podem 

mudar em função de novas necessidades 

legais e de negócio. 

7) Componentes e 

Dependências 

Externas 

Baixa  Insignificante Não se aplica. 

8) Desempenho Baixa Insignificante Não se aplica. 

9) Novas Tecnologias Baixa Insignificante Não se aplica. 

10) Sub-Contratação Muito Alta Catastrófico Problemas com a sub-contratação resultam 

em não atendimento da demanda e perda de 

qualidade. 

 

3. Requisitos da Arquitetura 

Como requisitos da Arquitetura que foram aplicados pode-se destacar: 

• Estabelecimento de processos, padrões e templates de documentos a serem 

seguidos pelas empresas terceirizadas, visando a uniformização e facilidade 

de integração; 

• Estabelecimento e encapsulamento de serviços de infra-estrutura e regras de 

negócio sigilosas em componentes de software, tais como: autenticação do 

usuário, log, acesso à Base de Dados, entre outros. Tais componentes podem 

ser entregues como “caixas-pretas” às empresas terceirizadas, às quais devem 

considerá-los no seu projeto e desenvolvimento. Também, a 

componentização aumenta a flexibilidade nos casos de mudanças de 

requisitos de negócio e legais; 

Diretrizes adicionais para esta terceirização seriam: 
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• Pulverização de um sistema ou serviço de negócio por várias empresas 

previamente selecionadas (estabelecidas como empresas parceiras), evitando 

a transferência do completo conhecimento do processo de negócio; 

• Definição, projeto a projeto, das atividades que agregam valor direto ao 

cliente. Estas atividades devem ser desenvolvidas internamente na empresa, 

tais como, modelagem e definição da Arquitetura de implementação, ao 

passo que a codificação e testes podem ser parcialmente terceirizadas. Este 

requisito também contribui para manter o domínio do conhecimento de 

negócio dentro da empresa. 

 

A figura 7.5 apresenta uma visão geral da Arquitetura da aplicação a ser terceirizada 

considerando os requisitos mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes com Serviços 
de Negócio e Interface com o 
Usuário  
(passíveis de serem 
terceirizados) 

Componentes de Infra-
estrutura ao Negócio (não 
devem ser terceirizados) 

- Autenticação do usuário; 
- Log; 
- Regras críticas de negócio; 
- Criptografia, etc. 

Figura 7.5. Arquitetura da Aplicação para o Projeto 4. 

Estes requisitos de Arquitetura de software são apresentados resumidamente na 

tabela 7.11, onde aparecem organizados por etapa do processo de desenvolvimento. 
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Tabela 7.11. Requisitos de Arquitetura do Projeto 4. 

 

Planejamento 

Análise/ Projeto 

Implementação 

Testes 

Etapa do Processo 

• Componentes de software que encapsulam serviços de 
infra-estrutura e regras de negócio sigilosas. 

• Processos, padrões e templates de produtos de software
estabelecidos. 

 

Requisito de Arquitetura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados Alcançados e Conclusões 

A terceirização de serviços relacionada com Tecnologia da Informação está em alto 

crescimento, no entanto, visando garantir a qualidade do produto de software final, 

cuidados especiais devem ser tomados em relação à padronização de processos e 

templates de produtos de software intermediários. A componentização da 

Arquitetura da aplicação considerando elementos de software encapsulados que 

ofereçam serviços de infra-estrutura e serviços críticos e sigilosos do ponto de vista 

de negócio é de fundamental importância para a preservação do know-how técnico e 

de negócio sob domínio da contratante, ao mesmo tempo que estabelece o nível de 

qualidade esperado. 

A tabela 7.12 apresenta as reduções de risco, considerando os requisitos de 

Arquitetura descritos. 
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Tabela 7.12. Mapa de Riscos ao final da etapa de Projeto do Projeto 4. 

Etapa de Planejamento Final da Etapa de Projeto  

Categoria de Risco Probabilidade 
de Ocorrência 

Impacto Probabilidade de 
Ocorrência 

Impacto 

1) Recursos 

Humanos 

Muito Alta Sério Moderada (1) Tolerável (1) 

6) Mudanças de 

Requisitos 

Moderada Sério Moderada Tolerável (2) 

10) Sub-Contratação Muito Alta Catastrófico Baixa (3) Sério (3) 

 

(1) O encapsulamento de regras de negócio e tecnológicas sigilosas em componentes de software que 

devem ser desenvolvidos internamente minimiza a desmotivação das pessoas da empresa e o seu 

conseqüente impacto. 

(2) Os impactos decorrentes de mudanças de requisitos são minimizados pela componentização. 

(3) Os problemas de perda de controle e gestão em situações de sub-contratação podem ser minimizados 

em função do estabelecimento de processos, templates e padrões a serem seguidos pelas empresas 

terceirizadas. 

Obs.: Apesar dos possíveis problemas de falta de entendimento pelos outsourcers relacionados com 

cronogramas, funcionalidades e interfaces inadequadas não serem tratados como requisitos de Arquitetura no 

item 3 , os mesmos poderiam ser minimizados pela abordagem do foco no processo de negócio a ser 

automatizado. 

 

7.4. Conclusões do Capítulo 

Este capítulo apresentou situações de aplicação do roteiro de Gestão de Riscos 

centrada em Arquitetura, destacando sua eficiência na minimização de riscos e 

incertezas. Para as situações de projetos apresentadas, podem ser enquadradas outras 

categorias de projetos adotando estratégias semelhantes. 

Naturalmente, a análise aqui realizada não é exaustiva. Uma possibilidade de 

expansão seria realizar pesquisas e entrevistas em empresas de diversos ramos da 

indústria visando buscar algum tipo de correlação entre os principais riscos 

identificados no projeto, as características e requisitos da Arquitetura desenvolvida e 

o resultado final obtido. 

Também o trabalho poderia ser estendido através da avaliação da eficiência da 

abordagem proposta considerando a qualidade dos produtos finais e a produtividade 

dos processos de desenvolvimento. 
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CAPÍTULO 8 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Objetivo do Capítulo 

O objetivo deste capítulo é apresentar as considerações finais do trabalho, 

destacando a contribuição da Orientação a Objetos, ressaltando a importância do uso 

da Arquitetura de software como instrumento de gestão, bem como os principais 

benefícios e dificuldades encontradas na aplicação da abordagem de Gestão de 

Riscos centrada em Arquitetura. Também serão apresentadas as conclusões, 

contribuições do trabalho e possíveis trabalhos futuros no sentido de estender as 

questões aqui discutidas. 

 

8.1. Resumo das Contribuições do Trabalho 

O presente trabalho apresenta uma abordagem, dada uma incerteza ou risco 

identificado no processo de desenvolvimento, de como o mesmo pode ser 

minimizado através de requisitos da Arquitetura de software, de forma a garantir a 

qualidade do produto de software como um todo, considerando prazos, custos e 

requisitos especificados. 

A abordagem proposta é baseada e especializada a partir da Gestão de Riscos 

Tradicional. Nesta abordagem, mesmo que uma incerteza ou risco não seja 

identificado e quantificado antecipadamente, o que é uma situação bastante comum 

nos projetos de software, estabelece-se uma postura de pensar nos diversos requisitos 

da Arquitetura, e não somente nas funcionalidades de negócio que geralmente 

constituem os requisitos explicitados pelo usuários. Tais requisitos implícitos ou não-

funcionais são fundamentais para garantir a qualidade do produto e do processo de 

software. 

Os pontos positivos da abordagem de Arquitetura discutidas neste trabalho se 

resumem a: 
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• Estabelecer requisitos da Arquitetura de software e, indiretamente, uma 

postura para lidar com estas incertezas e riscos de projetos de software; 

• A abordagem pode ser aplicada nas fases iniciais do ciclo de vida do 

software, o que permite a redução de custos decorrentes de riscos e 

incertezas; 

• Os principais riscos e incertezas podem ser categorizados por processos de 

negócio e/ou base histórica e, para estas categorias, podem ser pré-

estabelecidos requisitos de Arquitetura de software que minimizem os seus 

efeitos. Isto permite o reuso de Arquitetura com base em perfis de risco 

conhecidos; 

• Estabelecer uma gestão preventiva considerando que para categorias de riscos 

comuns ou genéricos as ações de minimização dos riscos são estabelecidas de 

forma objetiva através de requisitos de Arquitetura. Assim, a Gestão de 

Riscos centrada em Arquitetura apresenta-se eficiente em contextos e 

processos de negócio cujas categorias de risco são melhores conhecidas, 

considerando inclusive a base histórica de projetos; 

• Permite categorizar padrões de riscos e incertezas mais comuns que afetam o 

processo de desenvolvimento de software; 

• Forte contribuição da Orientação a Objetos e da Componentização; 

• Abordagem prática a ser aplicada em projetos reais. 

Entre os pontos críticos da implantação desta abordagem destacam-se: 

• Vencer as barreiras culturais das equipes de projeto em lidar com as 

incertezas e riscos e aceitá-los como presentes e inerentes ao processo. Para 

os projetistas, o caminho mais natural é possuir todas as definições, requisitos 

e certezas a respeito de um sistema que deverá ser desenvolvido, 

principalmente para as pessoas orientadas à certeza, conforme discutido no 

capítulo 2; 

• Exige alta maturidade do processo e da equipe de desenvolvimento; 
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• Análise de Custo/ Benefício: balanço entre o custo da Arquitetura e os 

benefícios alcançados. Também foi discutida neste trabalho a necessidade de 

se priorizar os requisitos de Arquitetura definidos, em função da otimização 

dos custos do projeto. Nesta situação, é possível se utilizar o QFD – Quality 

Function Deployment, uma ferramenta para priorização de requisitos, 

conforme apresentado no capítulo 6. 

Uma questão a ser discutida também é como a abordagem proposta no trabalho pode 

ser aplicada para projetos de manutenção. Sem dúvida, a Gestão de Riscos com foco 

na Arquitetura facilita futuras evoluções e correções, no entanto, caso o projeto 

consista em uma manutenção de um sistema legado cuja Arquitetura de software não 

esteja adequada, a abordagem proposta não poderá ser aplicada na íntegra, em 

função de algumas restrições possivelmente impostas pela Arquitetura de software 

legada. 

 

8.2. Conclusão 

Voltando às quatro questões fundamentais do trabalho apresentadas no capítulo 1, a 

saber: 

1) Como aplicar de maneira efetiva as técnicas de Gestão de Riscos para 

minimização dos riscos e incertezas em projetos de software, de forma a 

garantir qualidade e produtividade? 

2) Como minimizar os riscos mais comuns em projetos de software? 

3) Qual estratégia utilizar visando a prevenção da ocorrência dos riscos? 

4) Como esta estratégia de Gestão de Riscos pode ser aplicada a projetos no dia-

a-dia das organizações de forma sistemática e prática? 

conclui-se que a abordagem de Gestão de Riscos centrada em Arquitetura é a 

resposta a elas, uma vez que: 

1) Permite minimizar os riscos e incertezas mais comuns ou genéricos dos 

projetos de software; 

2) Permite garantir qualidade do produto final e produtividade, uma vez que é 

centrada em requisitos de Arquitetura e reduz erros decorrentes de 

retrabalhos já nas fases iniciais do processo de desenvolvimento; 
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3) Consiste em uma estratégia preventiva especializada a partir da Gestão de 

Riscos Tradicional, que é uma abordagem consagrada; 

4) A abordagem proposta pode ser utilizada de maneira sistemática e prática nos 

projetos, uma vez que se utiliza de ferramentas e conceitos simples, da 

mesma forma em que foi aplicada no capítulo 7. Contudo, a aplicação desta 

abordagem no quotidiano das organizações exige certa maturidade das 

equipes de projeto e do processo de desenvolvimento. 

O presente trabalho apresentou um roteiro de Gestão de Riscos baseada em 

Arquitetura de software que se apresentou eficiente quando aplicado a algumas 

situações reais. Naturalmente, isto não permite estendê-lo para outras situações, o 

que exigiria um estudo mais aprofundado. Também, não foram destacadas 

particularidades sobre as Arquiteturas de software consideradas o que induz, a 

princípio, a uma abordagem genérica. Para a comprovação deste fato, novos estudos 

deveriam ser realizados. 

Segundo Hall (1998), um plano de Gestão de Riscos de alta qualidade possui as 

seguintes características: 

• Pró-atividade: baseado em ações para avaliação e controle de riscos visando 

prevenir problemas (Hall, 1995 apud Hall, 1998); 

• Integrado: a Gestão de Riscos é parte integrante do processo de produção – o 

risco não é nem mais nem menos importante que o trabalho de construção de 

software; 

• Sistemático: processo com enfoque nos resultados. É mais importante 

resolver poucos riscos do que identificar vários e não conseguir resolvê-los; 

• Disciplinado. 

Desta forma, pode-se concluir que a abordagem de Gestão de Riscos centrada em 

Arquitetura proposta possui estas características.  

Segundo DeMarco; Lister (2003), a Gestão de Riscos consiste em gerenciamento de 

projetos para adultos. Isto significa que o gerente adota uma atitude adulta em 

relação a itens que podem dar errado durante o projeto, de forma bem diferente da 

atitude “dá para fazer”. 
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No entanto, apesar do gerenciamento de riscos fazer sentido, falar sobre eles, para 

muitos gerentes, equivale a expor suas fraquezas (Boehm; DeMarco, 1997). 

Existem muitos profissionais que, de forma errada, acreditam que levantar riscos de 

um projeto significa incompetência, por demonstrar que tais profissionais não detém 

o controle completo do projeto. Segundo Gilb (1988) isto não é adequado pois o 

compartilhamento do entendimento do risco com outros profissionais corresponde a 

uma iniciativa que indica ética profissional, maturidade e competência. Em seu livro, 

Gilb apresenta o Princípio do Compartilhamento do Risco: 

”O profissional verdadeiro é aquele que conhece o risco, sua 

intensidade, suas causas e ações necessárias para contê-los e 

compartilha este conhecimento com seus colegas e clientes.” (Gilb, 

1988). 

 

8.2.1. A Contribuição da Orientação a Objetos 

A Orientação a Objetos apresenta uma grande contribuição para a Gestão de Riscos 

centrada em Arquitetura, por endereçar um conjunto grande de requisitos (conforme 

apresentado no capítulo 4). Isto ocorre pois os conceitos da Orientação a Objetos 

estão associados a conceitos importantes da Arquitetura de software, tais como: 

• Modularidade; 

• Desacoplamento; 

• Visão de Negócio; 

• Escalabilidade - crescimento do negócio e técnico com poucos impactos no 

legado. 

Assim, a adoção da técnica Orientada a Objetos não garante a não ocorrência de 

riscos, no entanto, por construção, os sistemas são modelados segundo requisitos de 

Arquitetura de software que podem minimizar a sua ocorrência e seus impactos, de 

forma a favorecer os resultados positivos do projeto. 
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8.2.2. A Arquitetura de Software como Instrumento de Gestão 

O conceito de Arquitetura de software está fortemente associado com a modelagem, 

projeto técnico e a implementação, constituindo assim um poderoso instrumento para 

a construção de sistemas de software. 

A abordagem adotada neste trabalho visa utilizar a Arquitetura de software, 

constituída de suas visões e requisitos, como um instrumento de planejamento, 

dimensionamento e gestão, à medida em que: 

1) A definição da Arquitetura de software nas fases iniciais do ciclo de vida 

permite visualizar os principais problemas, dificuldades e riscos que serão 

enfrentados ao longo do projeto; 

2) Permite dimensionar com maior precisão a complexidade do sistema e, 

conseqüentemente, a necessidade de recursos humanos, materiais e 

financeiros; 

3) A adoção de linguagens e notações padronizadas na descrição de 

Arquiteturas facilita a comunicação entre os membros da equipe e demais 

stakeholders do projeto. 

Desta forma, a Arquitetura de software desempenha um papel importante na gestão e 

planejamento de projetos de software, devendo ser desenvolvida nas fases iniciais do 

ciclo de vida. Neste trabalho, o enfoque foi dado para a Gestão de Riscos, no entanto, 

existem outros aspectos essenciais do planejamento que não constituem escopo deste 

trabalho. 

 

8.3. Trabalhos Futuros 

O trabalho aqui apresentado pode ser expandido, considerando os seguintes aspectos 

não tratados neste trabalho, mas de suma importância: 

1) Mensuração quantitativa da eficiência da abordagem proposta, bem como 

análise comparativa de custos entre a abordagem proposta e a Gestão de 

Riscos Tradicional. Esta comparação é útil à medida em que define em que 

momentos cada uma das abordagens apresenta-se eficiente; 
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2) Análise da eficiência da abordagem proposta considerando outros aspectos 

além da minimização dos riscos e incertezas, tais como a qualidade do 

produto e a produtividade do processo. Tais itens foram rapidamente 

discutidos no capítulo 7; 

3) Aplicação da abordagem proposta a outras situações de projetos visando 

identificar e coletar parâmetros adicionais que permitam a realimentação do 

processo. A segmentação dos projetos por tamanho, complexidade, processo 

de negócio envolvido, tipos de Arquiteturas entre outros permite a análise 

mais detalhada da aplicação da abordagem proposta, de acordo com as 

especificidades de cada segmento; 

4) Avaliação da eficiência do roteiro proposto em função do conhecimento dos 

riscos do processo de negócio e contexto do projeto e/ou da organização; 

5) Avaliação, a partir da realização de pesquisas e entrevistas com empresas de 

diversos ramos da indústria visando buscar algum tipo de correlação entre as 

principais categorias de risco, características e requisitos da Arquitetura 

desenvolvida e os respectivos resultados finais obtidos; 

6) Para que a abordagem de Arquitetura se torne mais abrangente, devem ser 

previstos requisitos não técnicos, incluindo fatores humanos e motivacionais 

que também constituem riscos e incertezas bastante comuns do processo de 

desenvolvimento de software. 

Tais aspectos podem constituir escopo de trabalhos posteriores. 
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