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Abstract. A software architecture that uses models in a robust manner and 

consistent with the requirements of the system facilitates the understanding, 

development, maintenance and extension of the software. Currently, 

companies do not always have methods defined for all stages of the life cycle 

models or not faithfully follow these processes. The purpose of this study is to 

apply business process mapping of the main software process defined in the 

phases preceding implementation at companies of Local Productive 

Arrangement of Information Technology (IT APL) in Londrina and region. 

The importance of this fieldwork is to identify the best practices and processes 

most commonly used in companies for the purpose to contribute to the 

development of a metamodel derived from the model-driven development 

(MDD), in order to minimize the impact of breaking paradigm in software 

development process. 

Resumo. Uma arquitetura de software que utiliza modelos de forma robusta e 

condizente com os requisitos do sistema facilita a compreensão, o 

desenvolvimento, manutenção e a extensão do software. Atualmente, as 

empresas nem sempre possuem métodos definidos para todas as fases dos 

modelos de ciclo de vida ou não seguem fielmente estes processos. A proposta 

deste trabalho é mapear nas empresas do Arranjo Produtivo Local de 

Tecnologia da Informação (APL de TI) da cidade de Londrina e Região, quais 

são os principais processos de software definidos nas fases que precedem à 

implementação. A importância desta pesquisa de campo consiste em 

identificar as melhores práticas e os processos mais comumente presentes nas 

empresas a fim de contribuir para a elaboração de um metamodelo oriundo 

do Desenvolvimento Dirigido por Modelos (Model Driven Development –

MDD), buscando minimizar os impactos da quebra de paradigma do processo 

de desenvolvimento de software. 

 

1. Introdução 
Nas empresas de software da atualidade, o aumento na complexidade dos 

requisitos de produto, os ciclos de desenvolvimento mais curtos e as expectativas 

elevadas de qualidade geraram grandes desafios em todas as fases do ciclo de vida do 

processo de criação de software [1]. Modelos de processo têm sido aplicados na 

comunidade de engenharia de software durante os últimos trinta anos, consistem em um 



  

conjunto de funções que auxiliam na definição, identificação e aplicação de atividades e 

tarefas de processo [6].  

Entretanto, encontra-se nas empresas equipes que não projetam de forma 

consistente com o método instituído durante o processo de desenvolvimento de um 

software, como resultado não existe uma linguagem de modelos homogeneizada. Isto se 

deve principalmente por fatores como: Baixa capacitação dos desenvolvedores em 

modelagem, alta rotatividade da equipe, falta de cultura empresarial para processos, o 

código fonte não reflete a documentação gerada e não são atualizados conforme 

modificações. Consequentemente, os modelos não são mantidos de acordo com o 

código e tornam-se obsoletos e inutilizados com o passar do tempo [17].  

Assim, buscando suprir estas inconsistências, surgiu o Desenvolvimento 

Dirigido por Modelos ou Model Driven Development (MDD). O MDD consiste em uma 

abordagem que utiliza modelos como uma especificação de software e, através destes 

modelos, é obtido o código fonte. Este vem apresentando melhorias significativas na 

qualidade, produtividade, custo e velocidade no processo de desenvolvimento de 

software de empresas da atualidade [5].  

O MDD foi aplicado com sucesso em muitos projetos e em diversos domínios de 

aplicação [3]. Mas para que sua implementação se torne viável, é necessário estar 

alinhado com a cultura local das empresas e os métodos precisam estar adaptados à estas 

realidades de forma padronizada.  

Com o objetivo de identificar o arcabouço de processos de software das 

empresas e minimizar o efeito da quebra de paradigmas, será realizado um estudo de 

campo para mapear os Processos de Software das empresas do Arranjo Produtivo Local 

de TI (APL de TI) de Londrina. 

           A proposta deste trabalho procura ajudar  a estabelecer processos dentro de um 

metamodelo, proposto a partir dos conceitos do MDD. A finalidade é possibilitar a 

capacitação dos desenvolvedores de software em modelagem, disseminar uma cultura de 

processos de forma a minimizar o efeitos da alta rotatividade da equipe, proporcionar 

códigos que refletem os modelos, seja na fase de desenvolvimento, ou de manutenção e, 

futuramente, criar uma usina geradora de código fonte que atenda a várias empresas que 

adotam o metamodelo.  

          Este trabalho será organizado em seções. A Seção 2 apresenta alguns conceitos de 

processos que são utilizados na área de engenharia de software e definições associadas 

ao MDD, bem como seu estado da arte. A Seção 3 define quais são as metas a serem 

buscadas com a execução deste estudo. A Seção 4 descreve a forma como os objetivos 

serão alcançados, usando como referências os métodos levantados na pesquisa 

bibliográfica. Na Seção 5 está a estimativa de tempo para cada tarefa descrita na Seção 

anterior. Por fim, a Seção 6 descreve as contribuições esperadas e consequências caso os 

objetivos deste trabalho sejam atingidos.  

 

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte 

 Empresas de desenvolvimento de softwares que negociam sistemas para 

automatizar operações ou incorporar aplicativos em tecnologias conquistaram um papel 

de destaque nos últimos 20 anos, a sociedade está casa vez mais dependente de recursos 

e serviços oferecidos pela tecnologia de sistemas informatizados [18]. 



  

 Os aplicativos de software são produtos complexos de difícil desenvolvimento 

que, muitas vezes, podem apresentar falhas e até causar graves acidentes. Por estas 

razões, pesquisadores e profissionais têm buscado cada vez mais a compreensão e 

melhoria da qualidade de criação de software, pois acredita-se existir uma relação direta 

entre os atributos do processo de desenvolvimento e a qualidade do produto final [19]. 

 Um processo é um grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com o 

objetivo de produzir um bem, produto ou um serviço que tem valor para um grupo 

específico de clientes (Hammer e Champy, 1994). O modelos de processos de software 

mais adotados atualmente, segundo Pressman (2011), são: 

Modelo em cascata: Também chamado de modelo de ciclo de vida clássico, é o 

paradigma mais antigo da engenharia de software. Nele sugere-se uma abordagem 

sistemática e sequencial para o desenvolvimento de softwares, mesmo que a maioria das 

empresas que adotem o modelo não usem uma abordagem linear por levar a estados de 

bloqueio.  

 

Figura 1. Modelo em Cascata (Pressman, 2011) 

Modelo incremental: Produz o software com entregas parciais, combina 

elementos do modelo em cascata aplicado iterativamente. Utilizado em situações onde 

os requisitos de softwares são bem definidos, mas há a necessidade de apresentar um 

conjunto funcional limitado ao cliente. 

Modelo de desenvolvimento rápido de aplicação (Rapid Application 

Development – RAD): Este modelo enfatiza um ciclo de desenvolvimento curto, com 

restrições de tempo aplicadas. O desenvolvimento rápido é obtido através de uma 

abordagem de construção baseada em componentes. 

Modelo de desenvolvimento concorrente: representado com uma série de 

atividades de arcabouço em conjunto das ações e funções de engenharia de software em 

cada estado. Apresentam eventos que disparam transições para outro estado. 

 Modelos espiral: Modelo evolucionário de processo de software, o qual combina 

aspectos controlados do modelo cascata com a natureza iterativa da prototipagem. É 

desenvolvido seguindo uma séria de versões melhoradas. 



  

 

Figura 2. Modelo Espiral (Pressman, 2011) 

 Com o surgimento da terceira geração de linguagens de programação, que são as 

linguagens dominantes atualmente, como C, C++, Visual Basic, Java, etc.., houve um 

notável aumento de eficiência. Pois, se comparado à seus antecessores, os quais 

utilizavam um maior número de comandos para uma função, os desenvolvedores são 

capazes de construir a sua lógica de uma maneira muito mais natural e menos complexa 

[4][5]. 

 Os benefícios vieram do aumento da abstração da linguagem utilizada pelos 

desenvolvedores, o Desenvolvimento Dirigido por Modelos (Model Driven 

Development – MDD) visa incrementar a abstração em mais um nível. Nele, o software 

não seria codificado diretamente pelo programador durante todo as fases do processo de 

desenvolvimento do sistema, mas sim, gerado através da transformação de modelos que 

descrevem toda a lógica do sistema [3]. Uma iniciativa relevante da comunidade de 

engenharia de software que se baseia este método é a engenharia dirigida a modelos 

(Model Driven Engineering – MDE) [11].   

 Modelos são uma abstração da lógica do sistema ou parte dele, dependendo do 

tipo de modelo é possível representar de maneira mais simplificada ou detalhada os 

componentes do software. Modelos em engenharia de software são utilizados para 

descrever o domínio do problema e da solução  com o objetivo de facilitar o 

entendimento do sistema [12]. Um modelo possui 5 características fundamentais [13]: 

 Abstração: É a característica mais importante. Pois um modelo é sempre uma 

representação reduzida do sistema que ele representa. 

 Clareza: Apenas abstrair não é o suficiente, é necessário ter um método que 

represente intuitivamente a lógica do sistema procurando evitar esforço intelectual para 

entendimento. 

 Precisão: Um modelo deve fornecer uma representação objetiva das 

características do sistema. 

 Predição: Esta característica depende da precisão e clareza do modelo, pois ela 

garante que abstração e representação estejam de acordo com as funcionalidades do 

sistema. 



  

 Baixo custo: A construção do modelo deve ser significativamente mais barato de 

construir e analisar o sistema do que modelar diretamente. 

 As relações entre os modelos geram uma cadeia de dependências que 

representam todo o domínio do problema. Ao definir os tipos de modelos que devem ser 

produzidos e aplicar rigor à precisão semântica desses modelos, ou seja, criar padrões 

eficazes de comunicação, definimos um metamodelo [14]. 

 O uso de modelos e metamodelos pelas empresas apresentou uma boa aceitação 

na última década, acarretando o surgimento de padrões de indústria amplamente aceitos. 

Um exemplo é a definição apresentada pelo Grupo de Gerenciamento de Objetos 

(Object Management Group - OMG) chamada arquitetura dirigida a modelos (Model 

Driven Archtechure - MDA) [14].  

 A OMG foi fundada em 1989 e hoje conta com um consórcio de mais de 800 

empresas no mundo, algumas de suas realizações são: Common Object Request Broker 

Architecture ™ (CORBA ™), Unified Modeling Language ™ (UML ™), Meta Object 

Facility ™ (MOF ™), XML Metadata interchange (XMI ™) e o Common Warehouse 

Metamodel™ (CWM ™). Todos esses padrões contribuiram para o desenvolvimento do 

MDA, por volta de 2001 [16]. 

 

Figura 3. Representação dos princípios básicos do MDA (John, 2001) 

Os princípios que fundamentam a visão do OMG sobre o MDA são [14]: 

 - Modelos expressos em uma notação bem definida são fundamentais para 

compreender a representação do sistema, como por exemplo suas soluções em escala 

empresarial.  

 - A construção de sistemas podem ser organizados em torno de um conjunto de 

modelos através da imposição de uma série de transformações entre entre modelos, 

organizados em uma arquitetura estruturada em camadas. 

 - A formalidade na descrição dos modelos facilita a integração significativa da 

conversão de modelos e é a base para a automação por meio de ferramentas. 

 - A aceitação e ampla adoção dessa abordagem dirigida a modelos exige da 

indústria normas para providenciar aceitação dos consumidores e fomentar a 

concorrência entre os fornecedores. 



  

 O uso do MDD visa aumentar a produtividade, diminuir custos, encurtar o 

tempo gasto para desenvolver o produto, gerar uma manutenção mais clara e garantir 

uma melhora significativa na eficiência [1]. 

Porém, é um desafio convencer as equipes de desenvolvimento a adotarem o 

Desenvolvimento Dirigido por Modelos, pois custa tempo e dinheiro que poderiam ser 

utilizados para cumprir deadlines
1
. Além de que não há um consenso na comunidade 

acadêmica sobre qual modelo de maior nível de abstração é mais adequado para se 

modelar um sistema, dificultando-se padronizações, interoperabilidade e produzindo-se 

ambientes MDD que não são integrados com modelos a nível de requisitos essenciais 

para todo o processo de Engenharia de Software [1].  

 O mapeamento de processo é uma ferramenta de análise e comunicação que 

facilita no entendimento e gerenciamento do processo de software da empresa. Descreve 

por meio de diagramas em diferentes níveis de detalhes o que ela faz e como realiza 

seus serviços. Mapas de processo são uma forma de garantir que as atividades que 

compõem um determinado processo sejam devidamente compreendidas e bem 

administradas, a fim de oferecer os melhores serviços aos clientes [20]. 

Com os processos de desenvolvimento de softwares das empresas bem definidos 

e identificando-se seus padrões, é possível introduzir o conceito de linha de produção de 

software. Um exemplo são as fábricas de softwares, definido segundo Fernandes (2004) 

como sendo “Um processo estruturado, controlado e melhorado de forma contínua, 

considerando abordagens de engenharia industrial, orientado para o atendimento a 

múltiplas demandas de natureza e escopo distintas, visando à geração de produtos de 

software, conforme os requerimentos documentados dos usuários e/ou clientes, da forma 

mais produtiva e econômica possível”. 

 As empresas no qual será mapeado os processos e apresentado o MDD são as 

pertencentes do Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação da cidade de 

Londrina
2
. O APL de TI compreende as empresas de tecnologia da informação presentes 

no eixo Apucarada – Londrina – Cornélio Procópio e caracterizam-se essencialmente 

por empresas de pequeno porte. Sua visão e objetivos compreendem no reconhecimento 

como centro de referência em tecnologia da informação buscando integração, inovação 

tecnológica e acesso a novos negócios. 

                                                 
 
2
 Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação: http://www.apltilondrina.com.br/. 

Acesso em março, 2013. 

http://www.apltilondrina.com.br/


  

 

 

Figura 4. Mapa ilustrando o eixo Apucarana - Londrina - Cornélio 

Procópio
3
 

Sua organização consiste nas seguintes áreas de atuação:  

- Governança: Fazem parte representantes de empresas e entidades e consiste no 

órgão máximo de deliberação do APLI de TI de Londrina. 

- Mesa Diretora: Órgão executivo formado por cinco membros escolhidos pela 

Governança. 

- Grupo de Trabalho: Constituído se necessário, possui o objetivo de elaborar 

propostas estratégicas e é composto preferencialmente por membros da Governança. 

 

3. Objetivos 

 O objetivo deste estudo consiste em realizar o mapeamento dos processos de 

software de empresas integrantes do Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da 

Informação (APL de TI) da cidade de Londrina e região e, assim, definir a viabilidade 

da criação de um metamodelo proveniente do Desenvolvimento Dirigido por Modelos 

(ou Model Driven Development) que assimile as melhoras práticas das empresas locais, 

e ainda minimizar  o impacto de mudança de paradigma de desenvolvimento de 

software. 

 

4. Procedimentos Metodológicos 

Atividade 1: Fundamentação Teórica. Consiste no levantamento bibliográfico dos 

temas abordados através de buscas por livros, publicações e um estudo aprofundado do 

Desenvolvimento Dirigido por Modelos (Model Driven Development - MDD). Também 

será pesquisado os tipos de ciclos de vida de desenvolvimento de software descritos por 

Roger S. Pressman [2011, 6 edição]. 

                                                 
3
 Disponível em: http://www.apltilondrina.com.br/sobre-o-apl, acesso em março, 2013. 

http://www.apltilondrina.com.br/sobre-o-apl


  

Atividade 2: Estudo dos dados adquiridos. Revisão dos materiais pesquisados para 

identificar as práticas comumente utilizadas nas empresas ou disseminados nas 

bibliografias de engenharia de software para facilitar o processo de pesquisa de campo e, 

assim, definir os pontos iniciais e finais da trajetória, critérios e o tamanho da amostra.  

Atividade 3: Definir um template de questionário. Será desenvolvido um template 

para garantir que, nas visitas às empresas, as questões elaboradas sirvam de auxilio na 

interação com o entrevistado e consequentemente melhorem na organização e absorção 

dos conceitos [7].  

Atividade 4: Pesquisa de campo. Primeiramente realizar uma pesquisa piloto na 

empresa Guenka para averiguar a eficácia do template de perguntas, a clareza do 

entrevistador sobre o tema em questão e fazer as melhorias que se mostrarem 

necessárias [8]. Estabelecer uma reunião com os representantes das empresas do Arranjo 

Produtivo Local de Tecnologia da Informação (APL de TI) de Londrina, com o objetivo 

de apresentar a proposta do projeto. Para então efetivar a visita às empresas a fim de 

conseguir informações e/ou conhecimento acerca da realidade dos processos de software 

das empresas do APL de TI de Londrina e sua familiaridade com o MDD. 

Atividade 5:  Plotagem em gráficos e análise dos resultados. Para garantir uma 

melhor visualização dos dados coletados e identificar os padrões no desenvolvimento de 

softwares das empresas.  

Atividade 6: Análise dos resultados. identificar padrões no desenvolvimento de 

software das empresas e constatar as melhores práticas para facilitar a aplicabilidade do 

Desenvolvimento Dirigido por Modelos, ressaltando as vantagens e desvantagens do 

uso do MDD para a situação atual de Londrina. 

 

5. Cronograma de Execução 

As atividades do Cronograma são descritas na sessão 4.  

 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Atividade 

1 
X X        

Atividade 

2 
 X X       

Atividade 

3 
  X       

Atividade 

4 
   X X X    

Atividade 

5 
      X X  

Atividade 

6 
       X X 

Tabela1: Cronograma de Atividades 



  

 

6. Contribuições  

 Espera-se como resultado do trabalho que a pesquisa possibilite favorecer à 

criação, desenvolvimento e implantação do metamodelo para as empresas do APL de TI 

da cidade de Londrina e região. Com o mapeamento dos processos de desenvolvimento 

de software, será possível adaptar o metamodelo à realidade das empresas de Londrina 

permitindo assim uma melhor aceitação por parte das equipes de desenvolvimento e 

minimizando os impactos da quebra de paradigmas de projetos, que deve suceder-se da 

incorporação do novo método proposto, o Model Driven Development (MDD).  

 O metamodelo deverá documentar toda a lógica do sistema, as especificações do 

software e conceitos abstratos. Com o intuito de servir como base de entrada para uma 

usina geradora de código fonte, onde a informação será analisada e, através dos 

modelos, delega-se a geração de código para usina. A inovação reside na introdução do 

conceito de linha de produção de softwares onde, por meio do processamento das 

informações presentes nos modelos, apresentará vantagens como a automatização de 

tarefas de desenvolvimento, a reutilização sistemática e customização em massa. 

 

7. Espaço para assinaturas 
 
 
 

 

Londrina, 31 de março de 2014. 

 

 

——————————————                          —————————————— 

                    Aluno                                                                                Orientador 
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