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Abstract. Reuse something that has been done is inherent to the process of trou-
bleshooting used by the human beings, once we found solutions to certain pro-
blems, this solutions could be used in similar problems. There is a meaningful
gain in productivity when a reuse process is properly used. That way, processes
will be developed based on the guidelines of MPS.BR level E, that make possible
the theoretical and practical implantation of software reuse in companies.

Resumo. Reutilizar algo que já foi feito é inerente ao processo de solução de
problemas utilizado pelos seres humanos, uma vez que ao encontrar soluções
para determinados problemas, estas poderão ser utilizadas em problemas si-
milares. Há um ganho significativo em produtividade quando um processo de
reuso é devidamente utilizado. Dessa forma, serão desenvolvidos processos ba-
seados nas diretrizes do MPS.BR nı́vel E, que tornem possı́vel a implantação
teórica e prática do reuso de software em empresas.

1. Introdução
Empresas de software que pretendem otimizar o tempo, aumentar a produtividade

e qualidade de seus produtos, precisam criar estratégias eficientes, de acordo com o con-
texto e ainda, que ajudem na sua organização. Meena et al. [4], corrobora com a afirmação
anterior:

”Reutilização de software tem sido considerada
como uma das áreas mais importantes para melhorar
a produtividade de desenvolvimento de software e
da qualidade do software”.

Além disso, Jones [5], salienta que:

“Reuso de software é considerado uma maneira
promissora para desenvolver sistemas. Ele ajuda
uma organização a aumentar sua produtividade e a
qualidade. Reuso de software pode ser aplicado a
qualquer ciclo de vida de produtos, não apenas ao
código fonte.”.

Outra afirmação que corrobora com Jones [5] é a dita por Sametinger [7]. Para
ele: ”Reuso de Software é o processo de criar sistemas de software através de softwares
existentes ao invés de criá-los do princı́pio”.

Existem diversos estudos relacionados à reuso de software, contudo, não foi en-
contrado em nenhum material um modelo de processos para, de fato, se implantar o reuso
baseado no MPS.BR em empresas.



Neste trabalho, busca-se ampliar os conhecimentos relacionados à engenharia de
software com ênfase em reuso. Definir os processos por meio de estratégias condizentes
com as diretrizes da Gerência de Reutilização do MPS.BR nı́vel E.

A fim de atender ao objetivo da pesquisa, são previstas atividade nas quais,
juntamente com o estágio obrigatório, haverá o desenvolvimento dos processos, a
implementação de módulos em um sistema de gestão e a convivência em um ambiente
empresarial. Tais ações possibilitarão uma contribuição na implantação do MPS.BR na
empresa onde é feito o estágio obrigatório, simultaneamente com o aprendizado e amadu-
recimento profissional, o que se deve à resolução de problemas e elaboração de soluções
diárias a médio e longo prazo, propiciando o aumento significativo nos conhecimentos e
práticas de engenharia de software, essenciais para tudo que será realizado.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Reuso de software consiste em reutilizar aquilo que engloba o ciclo de vida de um
software. aqueles elementos que fazem parte do ciclo de vida chamamos de artefato, de
acordo com o RAS (Reusable Asset Specification) [3]:

“Artefatos são quaisquer produtos gerados no
ciclo de vida de desenvolvimentos de um soft-
ware, tais como documentos de requerimentos, mo-
delos, arquivos de código fonte, descritores de
implantação, casos de teste ou scripts, e assim por
diante. Em geral, o termo ”artefato”está associado
com um arquivo.”

Além dos artefatos, há os ativos de software, que ”são artefatos de qualquer natu-
reza, gerados em qualquer momento do processo de desenvolvimento”[1]. Pode-se dizer
que ”ativo”é uma palavra adequada já que os artefatos produzidos capturam conhecimen-
tos que são importantes para a organização e, consequentemente, possuem um valor po-
tencial. O que realmente interessa são os ativos reutilizáveis, que definidos de forma sim-
ples, são os ativos que podem ser reutilizados e/ou possuem caracterı́sticas reutilizáveis,
de uma forma ainda mais objetiva: ”Ativo reutilizável oferece uma solução para um pro-
blema, em determinado contexto”[2].

De acordo com o guia de implementação da SOFTEX [8]:

”O MPS.BR (Melhoria de Processo do Soft-
ware Brasileiro) é um programa mobilizador, de
longo prazo, criado em dezembro de 2003, co-
ordenado pela Associação para Promoção da Ex-
celência do Software Brasileiro (SOFTEX), que
conta com apoio do Ministério da Ciência e Tec-
nologia (MCT), Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE) e Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID)”.

O MPS.BR conta com nı́veis de F até A (sendo A o mais completo). O processo
de Gerência de Reutilização está no nı́vel E, que [8]:



”...tem como foco principal a padronização dos
processos da organização, por meio da definição de
processos padrão. Estes devem ser definidos a par-
tir dos processos e melhores práticas já existentes
na organização, o que constitui o primeiro passo de
uma contı́nua avaliação e melhoria dos processos. A
definição de processos padrão inclui, além dos pro-
cessos do nı́vel E, todos os processos que pertencem
aos nı́veis G e F do MR-MPS.”

O processo de Gerência de Reutilização (GRU) tem como propósito gerenciar o ci-
clo de vida dos ativos reutilizáveis, dessa forma, de acordo com o Guia de Implementação
Parte 3 (2011), existem cinco metas dentro do GRU, que são:

• GRU 1. Uma estratégia de gerenciamento de ativos é documentada, contemplando
a definição de ativo reutilizável, além dos critérios para aceitação, certificação,
classificação, descontinuidade e avaliação de ativos reutilizáveis;

• GRU 2. Um mecanismo de armazenamento e recuperação de ativos reutilizáveis
é implantado;

• GRU 3. (Nos nı́veis E e D) Os dados de utilização dos ativos reutilizáveis são
registrados; (A partir do nı́vel C) Os dados de utilização dos ativos de domı́nio
são registrados;

• GRU 4. Os ativos reutilizáveis são periodicamente mantidos, segundo os critérios
definidos, e suas modificações são controladas ao longo do seu ciclo de vida;

• GRU 5. Os usuários de ativos reutilizáveis são notificados sobre problemas detec-
tados, modificações realizadas, novas versões disponibilizadas e descontinuidade
de ativos.

Existem diversos estudos relacionados a reuso de software, principalmente em
uma das questões mais complicadas, que é a identificação de ativos no ciclo de vida dos
softwares. No artigo de Oliveira et al. [6], são propostos metodologia e ferramenta para
esta identificação automática.

Para se implantar de fato o reuso em empresas que se propõe neste trabalho, um
modelo de processos baseado nas diretrizes MPS.BR é necessário. Assim, serão utiliza-
dos conceitos coletados em livros, artigos, entre outros materiais, conteúdos de diversos
autores para auxiliar na produção desse modelo.

3. Objetivos

Definir os processos com estratégias eficientes cobrindo as exigências do processo
de Gerência de Reutilizaçao do MPS.BR nı́vel E, possibilitando assim uma forma das
empresas terem ganhos em produtividade, tempo e qualidade em seus produtos.

Objetivos especı́ficos:

• Implementar módulos em um sistema de gestão seguindo os processos desenvol-
vidos anteriormente a fim de maximizar o reuso.

• Possuir ao fim, um relatório detalhado sobre a aplicação prática dos processos de
reuso, ressaltando todos os prós, contras e considerações identificados.



4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Primeiramente será realizada uma vasta pesquisa em livros, artigos, periódicos,
relacionados a reuso de software e ao contexto que ele se insere, explorando engenharia e
arquitetura de software.

Finalizados os levantamentos bibliográficos, o material coletado será analisado,
refinado, e serão ressaltadas as informações relevantes de cada item pesquisado.

Pensando-se em reuso, deve-se partir do desenvolvimento dos processos que irão
definir as atividades e práticas a serem realizadas em uma empresa. São cinco os princi-
pais processos (todos dizem respeito à ativos de software):

• Aceitação;
• Certificação;
• Classificação;
• Descontinuidade;
• Avaliação;

Após a criação de todos os processos devem ser realizadas revisões em todos eles,
a fim de otimizá-los o máximo possı́vel.

Na sequência, se iniciará o estudo da linguagem Ruby on Rails, que é um fra-
mework open source de aplicação web para a linguagem de programação Ruby. É co-
nhecida pela sua rapidez na criação de páginas, código padronizado e organização. Ela é
utilizada no sistema de gestão na qual, após o domı́nio da linguagem, serão desenvolvidos
módulos seguindo os processos citados anteriormente objetivando maximizar o reuso.

Será elaborado uma análise de resultados dos processos de reuso desenvolvidos,
salientando-se pontos positivos e negativos, bem como, vantagens observadas e demais
considerações.

Ao longo do ano, em simultaneidade com as atividades ressaltadas anteriormente,
será produzida a monografia, mais conhecida como trabalho de conclusão de curso.

5. Cronograma de Execução

O cronograma obedecerá a seguinte sequência:

1. Realizar levantamentos bibliográficos;
2. Estudo dos materiais pesquisados;
3. Definir os critérios para aceitação, certificação, classificação, descontinuidade e

avaliação de ativos reutilizáveis com base nas diretrizes do MPS.BR nı́vel E;
4. Revisão dos processos desenvolvidos;
5. Estudo da linguagem Ruby on Rails;
6. Implementação de módulos em um sistema de gestão, utilizando os processos

feitos anteriormente com foco na reutilização;
7. Análise de reultados sobre os processos e as implementações, ressaltando princi-

palmente as vantagens identificadas e as dificuldades encontradas;
8. Produção da monografia.



Tabela 1. Cronograma de Execução
fev mar abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X
Atividade 5 X
Atividade 6 X X X X
Atividade 7 X
Atividade 8 X X X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
O reuso de software não ocorre de forma simples, é um processo contı́nuo que

busca criar uma ”cultura de reuso”dentro de empresas. Suas maiores contribuições são o
ganho em produtividade, tempo e qualidade, e é exatamente isto que se busca proporcio-
nar neste trabalho.

Através de processos que cobrem todas as exigências do processo de Gerência de
Reutilização do MPS.BR nı́vel E, pretende-se definir os passos que devem ser dados para
que isso seja possı́vel, englobando o gerenciamento do que pode ser reutilizado (ativos
de software), além de como identificar oportunidades de reuso e criar ativos de software.
Vale ressaltar que a identificação das oportunidades pode ocorrer tanto em um sistema já
em funcionamento, quanto em um sistema em fase de desenvolvimento, principalmente
na modelagem de sua arquitetura.

Espera-se obter ao fim do trabalho, um modelo com processos bem definidos que
contribuam para a disseminação do reuso de software, juntamente com um estudo de
caso sobre implementações com foco na reutilização em um software de gestão, além da
ampliação dos conhecimentos relacionados à engenharia de software. E ainda, colaborar
de forma eficaz com a empresa no qual está sendo feito o estágio obrigatório, na conquista
do nı́vel E do MPS.BR.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 15 de abril de 2013.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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