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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 similares.  

A reutilização de software engloba todo o projeto de desenvolvimento, mas não é algo comum 

à todas as empresas. O porquê de não ser muito utilizada está na essência da reutilização. Ela 

não é apenas uma técnica, é um processo contínuo de uso do que já foi feito (reuso) e criação 

de novos ativos para serem reutilizados, e ainda, por ser um processo, não é um trabalho 

simples, além de toda estratégia envolvida é necessário que exista uma “cultura de reuso”, que 

consiste em antes de criar algo novo, verificar se já existe algo pronto, ou ainda, criar 

pensando em reutilizar. 

Neste trabalho serão desenvolvidos processos que dão suporte ao processo de Gerência de 

Reutilização do MPS.BR nível E, além de sua implantação em uma empresa com 

implementações em um sistema de gestão com foco na reutilização a fim de se ganhar 

produtividade, tempo e qualidade. 

O desafio deste trabalho foi estabelecer uma forma eficaz de se aplicar o reuso de software em 

empresas seguindo as diretrizes do MPS.BR, com uma aplicação prática. 
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ABSTRACT 

 

 

Reusing something that has been done is inherent in the process of problem solving used by 

humans, since solutions to certain problems are founded, these can be used in similar 

problems. 

The reuse of software encompasses the entire development project, but there is something not 

common to all companies. The reason it is not widely used is the essence of reuse. It is not 

just a technique, it is a continuous process of use of what has already been done (reuse) and 

the creation of new assets to be reused, and also to be a process, it is not a simple job, besides 

all the strategy involved there must be a "culture of reuse", which consists of before creating 

something new, check if there is already something ready. 

In this work will be developed processes that support the process of Management Reuse 

MPS.BR level E, besides it’s implantation in a company with implementations in a 

management system focusing on reuse in order to gain productivity, time and quality. 

The challenge of this work was establish an effective way to apply software reuse in 

companies following the guidelines of MPS.BR, with a practical application. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O mercado de Tecnologia de Informação (TI) está cada vez mais 

competitivo, desenvolvimento organizado e planejado é essencial para o crescimento de uma 

empresa no ramo. Através das técnicas e práticas da engenharia de software essa organização 

e planejamento se torna muito mais natural. 

Um desenvolvimento planejado e organizado é um fator importante para que 

uma empresa obtenha sucesso e se destaque no mercado, mas além disso, empresas de 

software que pretendem otimizar o tempo, aumentar a produtividade e qualidade de seus 

produtos, precisam criar estratégias eficientes e eficazes de acordo com o contexto e ainda, 

que ajudem na sua organização.  

Jones [4] 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 [4] é a de Johannes Sametinger 

[6], de forma mais direta ele coloca: "Reuso de Software é o processo de criar sistemas de 

software através de softwares existentes ao invés de criá-los do princípio".  

Existem diversos estudos relacionados à reuso de software, contudo, não foi 

encontrado um modelo com processos definidos, que forneçam suporte à implantação de um 

processo de reuso baseado no MPS.BR nível E em empresas, desta forma, o objetivo deste 

trabalho é propor um processo de reuso baseado nas diretrizes da Gerência de Reutilização do 

MPS.BR nível E. Ainda, para validar a proposta, considerando que cada empresa deve possuir 

seu próprio processo (com seus próprios detalhes e definições) que pode ser baseado na 

proposta deste trabalho, foi realizado um estudo de caso. 

Para elaborar a presente proposta, inicialmente foi feito um estudo na seção 

2, onde são apresentados os conceitos e informações que dão base ao trabalho como um todo, 

abordando tópicos como engenharia de software, processos de software, reuso, entre outros. 

Na sequência, a seção 3 apresenta a proposta de um processo completo de reuso baseado nas 
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diretrizes do MPS.BR nível E. Assim, para verificar a exequibilidade da proposta, na seção 4 

foi descrito o estudo de caso realizado. Por fim, são apresentadas as conclusões do trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

O estudo necessário para o desenvolvimento da proposta requer inicialmente 

a definição de conceitos sobre reuso de software, integrante da Engenharia de Software, que 

além disso, é um quesito essencial de qualidade definido pelo MPS.BR nível E, e outros 

modelos de referência, desta forma, como a proposta do trabalho é o desenvolvimento de 

processos que deem suporte à Gerência de Reutilização, faz-se necessário definir alguns itens 

do universo da reutilização, desde artefatos até componentes e serviços. Como neste trabalho 

é realizada uma aplicação prática dos processos, e ainda, implementações a nível de código 

em um sistema construído sob o framework Ruby on Rails, uma explicação deste também se 

faz necessária. 

 

2.1 REUSO DE SOFTWARE 

 

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 são chamados de 

artefatos, de acordo com o Reusable Asset Specification (RAS) [3]: 

 

“Artefatos são quaisquer produtos gerados no ciclo 

de vida de desenvolvimentos de um software, tais 

como documentos de requerimentos, modelos, 

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 

natureza, gerados em qualquer momento do processo de desenvolvimento” [1]. Pode-se dizer 

que "ativo" é uma palavra adequada já que os artefatos produzidos capturam conhecimentos 

que são importantes para a organização e, consequentemente, possuem um valor potencial. O 

que realmente interessa são os ativos reutilizáveis, que definidos de forma simples, são os 

ativos que podem ser reutilizados e/ou possuem características reutilizáveis, de uma forma 

ainda mais objetiva: "Ativo reutilizável oferece uma solução para um problema, em 

determinado contexto" [2]. 
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A fim de se classificar um ativo, de certa forma dizer o quão ele é bom, 

existem algumas propriedades que devem ser observadas: 

 

 Granularidade: Determina o número de problema endereçados por um 

ativo. Pode ser pequena, quando o ativo trata apenas um problema específico. Mas pode ser 

grande quando apresentação solução para uma gama de problemas, um bom exemplo seria um 

framework. 

 Visibilidade: Indica quanto um ativo pode ser visualizado e 

manipulado. 

 Articulação: Descreve o grau de completitude de um determinado ativo. 

Ou seja, o quão pronto um ativo está para a solução de um dado problema. Um conjunto de 

requisitos, por exemplo, está longe de solucionar efetivamente o problema. Diz-se que seu 

grau de articulação é baixo. Já um componente em sua forma executável apresenta um alto 

grau de articulação. 

 

2.1.1 Componentes x Serviços 

 

 Ao falar em reuso, é necessário definir o que reutilizar, como será o ativo 

reutilizável, se possuirá uma alta granularidade, como será sua visibilidade e sua articulação. 

É simples reduzir o ativo a apenas uma função em um sistema, ou a um simples algoritmo, 

mas a ideia do reuso é maximizar a abrangência do ativo, sempre buscando uma maior 

granularidade. No mundo do software existem componentes e serviços, que costumam reunir 

um grande número de ativos com eles, possuindo não uma, mas diversas funcionalidades. 

 Pressman [11] define um componente da seguinte forma: “...componente, de 

forma geral é um bloco construtivo modular para software de computador”. 

Pode-se definir serviço como uma funcionalidade autônoma, que pode ser 

reutilizada, sem estado, que apresenta a granularidade adequada e que pode ser parte de uma 

aplicação composta ou de um serviço composto. 

 Componentes comumente são utilizados no desenvolvimento dos produtos, 

ou seja, para utilizá-los o conhecimento da implementação do sistema é requerido, já os 

serviços propiciam o uso dinâmico e sem a necessidade do mesmo conhecimento de 

implementação, basicamente, não é necessário acoplar um serviço em um sistema, rodá-lo de 
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alguma forma, mas apenas utilizá-lo independentemente. 

 Componentes podem ser reutilizados a nível de código, no desenvolvimento 

do sistema como já foi dito. Com uma interface bem definida, componentes executam um 

papel de extrema importância no reuso, em um cenário ideal, todos os sistemas seriam 

baseados em componentes, ou seja, seria possível construir sistemas inteiros através da 

composição de componentes, fornecendo mais serviços para a organização e seus clientes. 

 Como nem tudo ocorre em um cenário ideal, deve-se conhecer também o 

outro lado do reuso e da componentização, como já dito, o reuso quando aplicado de forma 

organizada e eficiente só tende a trazer benefícios a organização, caso contrário alguns 

problemas podem surgir. 

 Existem dois níveis de problemas a considerar, os de natureza lógica e os de 

natureza humana. Problemas de natureza lógica são as seguintes: 

 

 Custo maior de manutenção: Se for necessária manutenção no sistema, 

deve-se atentar ao fato que qualquer alteração pode ser crítica, pois um ativo pode ser 

utilizado em n lugares no sistema ou seja, a modificação a ser feita para um caso específico 

não pode comprometer a funcionalidade em outros locais do sistema, senão o ativo perde sua 

integridade. 

 Falta de ferramentas de apoio: As ferramentas mais utilizadas hoje para o 

desenvolvimento não apoiam o reuso, é muito difícil encontrar funcionalidades que 

identifiquem de alguma forma uma oportunidade de reuso, podendo ocorrer reimplementação 

de algo já existente. 

 Manutenção da biblioteca de ativos: Para contemplar o processo de 

Gerência de Reutilização do MPS.BR nível E, a organização precisa possuir uma biblioteca 

para armazenar seus ativos reutilizáveis, o que será explicado com mais detalhes no próximo 

capítulo. A dificuldade está em como organizar e manter esta biblioteca sempre atualizada, 

fornecendo aos usuários uma forma de agilizar seu trabalho, caso o contrário ocorra o 

processo com um todo está em risco. 

 Dificuldade em encontrar, compreender e adaptar ativos: Encontrar, 

compreender e adaptar ativos são sem dúvida os maiores desafios do reuso, se esta etapa não 

for eficaz, a organização ficará dependente apenas de novos ativos, o que pode levar ao 

aumento de custos e tempo de desenvolvimento, ao contrário do que se espera. 
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Os problemas de natureza humana são os seguintes: 

 

 Síndrome do “não-inventado aqui”: Muitos desenvolvedores quando 

deparados com um pedido de implementação de algo novo, tendem a pensar em como criar o 

item novo, a nova funcionalidade ao invés de pensar em como utilizar algo existente para o 

problema em questão ou então: “será que em algum lugar do sistema já existe algo parecido 

com o que preciso implementar?”. Esse problema pode ser amenizado com uma biblioteca de 

ativos bem organizada que seja possível encontrar facilmente os ativos necessários. 

 Necessidades dos clientes: Uma empresa dificilmente possui um cliente 

para cada um de seus produtos, normalmente um produto x é utilizado por n clientes, o 

problema em questão é que as necessidades dos cliente são muito heterogêneas, alguma 

alteração requisitada por um cliente pode não agradar o outro, levando o sistema a não ser o 

mesmo para todos, o que é muito problemático para o reuso a medida em que essa diferença 

aumenta. 

 

2.1.2 Reuso na Engenharia de Software   

 

Reuso de software está contido na engenharia de software, não pode-se falar 

sobre reuso sem explicar alguns conceitos de engenharia essenciais e outras áreas da 

engenharia que estão ligadas à reutilização. 

Sametinger [6] coloca que a “engenharia de software cobre as atividades 

necessárias para desenvolver um sistema de software”, ou seja, o reuso está inserido na 

engenharia de software e além disso, está ligado à outros ramos da engenharia. 

Um dos pontos importantes de se reutilizar está em identificar ativos de 

software em sistemas existentes, áreas da engenharia de software que contribuem para isto são 

a reengenharia, a engenharia reversa e o design patterns (padrões de projeto). Além disso no 

artigo de Oliveira et al. [5], são propostos metodologia e ferramenta para esta identificação 

automática de ativos, item essencial para o processo de reuso como um todo. 

Uma afirmação de Sametinger [6], fornece uma boa ideia do conceito de 

engenharia ligada à reuso de software, ele coloca:  

 

“A engenharia de software abrange as atividades que 

são necessárias para desenvolver um sistema de 
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software. A reutilização de componentes de software 

tem consequências para a forma como o 

desenvolvimento de sistemas. Ciclos de vida de 

software ter sido influenciado por muitas novidades 

que resultaram em modelos modificados, como o 

modelo espiral baseada no risco. Reutilização de 

software introduz novas atividades, como análise de 

domínio, e as mudanças existentes, por exemplo, as 

atividades do projeto. Desenvolvendo com 

reutilização e desenvolvimento para reutilização são 

os novos desafios em relação ao desenvolvimento de 

sistemas a partir do zero para atender a certos 

requisitos.” 

 

 

Reengenharia  

 

 Uma aplicação que foi usada durante muitos anos por uma empresa, sofreu 

alterações, foi adaptada, melhorada, mas sem utilizar as boas práticas de software pode em 

algum momento do seu ciclo de vida se tornal instável, ou seja, qualquer modificação pode 

ser impactante no sistema como um todo. Nessas situações, onde a manutenção do software se 

torna uma tarefa árdua, aplica-se a reengenharia. 

Uma definição de Reengenharia é dada por Chikofsky e Cross [13]: “o 

exame e a alteração de um sistema para reconstituí-lo de uma nova forma, seguida pela sua 

implementação “. 

Como existe uma análise sobre o sistema e uma reconstrução, se a equipe de 

engenharia possuir os conhecimentos sobre reutilização de software, é possível que sejam 

identificadas “oportunidades de reuso” e além disso, a reconstrução pode ser feita já pensando 

em reuso, em criar ativos de software e componentes que podem vir a ser úteis no projeto. 

 

Refatoração 
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A nível de código, temos uma área na reengenharia chamada de refatoração, 

que é a "técnica disciplinada para reestruturar um corpo de código existente, alterando sua 

estrutura interna sem mudar seu comportamento externo" [8]. 

Refatoração é uma técnica muito interessante quando aplicada com intuito 

de transformar um código já existe, ou componente, com baixo acoplamento, granularidade, 

em um código mais reutilizável, que possua uma maior articulação dentro do sistema onde 

está inserido. 

 

Padrões de Projeto 

 

Uma outra área muito importante para o reuso da engenharia de software 

são os padrões de projeto (design patterns), uma boa descrição é dada por Christopher 

Alexander [9]:  

 

“Cada padrão descreve um problema que ocorre 

repetidas vezes em nosso ambiente, e então descreve 

o núcleo da solução para esse problema, de tal forma 

que você pode usar esta solução um milhão de 

vezes, sem nunca fazê-lo da mesma maneira duas 

vezes”. 

 

Segundo Chu et al. [10], a aplicação de padrões de projeto não apenas 

diminui os custos de manutenção dos sistemas, mas também aumenta sua reusabilidade. Tanto 

a engenharia avante quanto a reengenharia têm sua produtividade melhorada através do uso de 

padrões. Além disso, os engenheiros de software são beneficiados por terem uma base comum 

para melhor se comunicarem. 

Os padrões de projeto integram práticas de projeto bem-sucedidas e 

experiências de especialistas em um conjunto de componentes que apresentam 

comportamentos conhecidos com estruturas melhores. Sua aplicação na reengenharia permite 

a obtenção de sistemas com projeto e arquitetura consistentes, aumentando de forma 

significativa sua compreensibilidade e manutenabilidade. 

A utilização de padrões possibilita o entendimento do projeto em um nível 

de abstração maior que o de segmentos de código. Essa facilidade no entendimento e na 
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padronização torna a evolução do sistema muito mais efetiva. O reuso proporcionado pelos 

padrões de projeto diz respeito ao encapsulamento de arquiteturas ou algoritmos relacionados. 

 

2.1.3 Processos de Software 

 

Pressman [11] define processos de software de uma forma resumida: “...um 

arcabouço para as tarefas que são necessárias para construir softwares de alta qualidade”. 

Com os processos, uma organização busca a evolução dos seus softwares e de sua 

documentação. Existem hoje vários modelos de processo que uma empresa pode seguir e 

procurar certificações, como o CMMI, MOPROSOFT e o MPS.BR.  

A importância do reuso no desenvolvimento de softwares é evidenciada por 

este tema estar presente nos principais modelos de referência de qualidade de software (como 

os citados anteriormente), desta forma, uma organização que almeja produzir softwares que 

cumpram quesitos de qualidade, requer um processo definido de reuso. 

Assim, neste trabalho, o reuso será abordado com base nas definições do 

MPS.BR fornecidos pela SOFTEX [7], que, segundo seu guia o define da seguinte forma: 

  

"O MPS.BR (Melhoria de Processo do Software 

Brasileiro) é um programa mobilizador, de longo 

prazo, criado em dezembro de 2003, coordenado 

pela Associação para Promoção da Excelência do 

Software Brasileiro (SOFTEX), que conta com 

apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) e Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID)". 

 

O MPS.BR conta com níveis de F até A (sendo A o mais completo). O 

processo de Gerência de Reutilização está no nível E, que: 

 

"...tem como foco principal a padronização dos 

processos da organização, por meio da definição de 
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processos padrão. Estes devem ser definidos a partir 

dos processos e melhores práticas já existentes na 

organização, o que constitui o primeiro passo de 

uma contínua avaliação e melhoria dos processos. A 

definição de processos padrão inclui, além dos 

processos do nível E, todos os processos que 

pertencem aos níveis G e F do MR-MPS." [7]. 

 

O processo de Gerência de Reutilização (GRU) tem como propósito 

gerenciar o ciclo 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 níveis E e D) Os dados de utilização dos ativos 

reutilizáveis são registrados; (A partir do nível C) Os dados de utilização dos ativos de 

domínio 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 detectados, modificações realizadas, novas versões disponibilizadas e 

descontinuidade de ativos. 

  

2.2 RUBY ON RAILS 

 

 Ruby on Rails é um framework para desenvolvimento web que utiliza como 

base a linguagem Ruby e é muito peculiar em relação as outras linguagens devido a sua 

velocidade e praticidade de desenvolvimento, o que propocia o desenvolvimento ágil. 

 Sua arquitetura é baseada em um conceito de separar todo o sistema em três 
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camadas, chamado MVC (Model, View, Controller), onde há uma divisão bem definida entre 

seus modelos, a parte de visualização e lógicas de controle com baixo acomplamento entre 

essas partes. 

 Existem dois conceitos importantes no Rails, o Don’t Repeat Yourself 

(DRY) e o Convention over Configuration (CoC). O primeiro conceito está ligado 

diretamente à reutilização de código, sua tradução literal seria “não se repita”, ou seja, não 

faça novamente o que já foi feito. O segundo conceito diz respeito a regras a serem seguidas 

(não obrigatoriamente) para nomes de arquivos, classes e métodos, que tornam o sistema 

muito mais legível e capaz de ser escrito com menos linhas de código que o normal. 

 Um projeto Rails é composto de várias partes mas o mais interessante para o 

reuso é a pasta App que é composta dos controllers, models, helpers e views. Controllers são 

responsáveis pela parte lógica no sistema, models são as classes, relacionadas ao banco de 

dados, as views compõe a parte visual e por fim os helpers, os mais imporantes para o reuso. 

 Os helpers como a própria tradução diz são “ajudantes” ou “auxiliares”, 

com eles é possível reduzir consideralvente o montante final de código. O sistema já possui 

alguns por padrão, mas é possível adicionar e criar conforme necessário. 

 Uma parte poderosa do Rails são as RubyGems ou simplesmente Gems, uma 

gem é uma biblioteca de arquivos Ruby reusáveis. Existem diversas gems disponibilizadas na 

rede, que podem ser acopladas ao sistema de forma muito simples. 
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3 PROPOSTA DE UM PROCESSO DE REUSO 

 

 A proposta deste trabalho é definir um processo de reuso para servir de base 

a qualquer organização que pretenda estabelecer a reutilização em seu ambiente, ela é 

composta pelas seguintes estruturas: 

 

 

Figura 3.1 – Proposta de um Processo de Reuso 

 

 

 O MPS.BR possui alguns pontos chave para o processo de Gerência de 

Reutilização em seu nível E já citados anteriormente, devido a isso, um detalhamento desses 

pontos chave, os GRUs, ou ainda, requisitos do processo, se faz necessário. Assim sendo, nas 

próximas subseções é proposto um conjunto de atividades necessárias para atender aos 

quesitos do MPS.BR de cada GRU, com a definição dos papéis dentro da organização e os 

processos de fato. 

 

3.1 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.” [7]. 
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 O primeiro passo é planejar, a organização deve completar essa etapa com 

diversos itens definidos, a ideia do reuso deve ser clara. A estratégia de gerenciamento, como 

diz o requisito, pede uma definição para ativo reutilizável, ou seja, deve ser claro o que será 

reutilizado e principalmente que características um artefato deve agregar para ser chamado de 

ativo reutilizável. É interessante que membros das equipes de desenvolvimento ou qualquer 

pessoa que irá fazer uso de ativos participem desta definição, para que esta definição não seja 

algo imposto, e sim algo feito em concordância com as necessidades e realidades das equipes 

na organização. 

 Após a definição de ativo reutilizável, são necessários definir alguns 

critérios, outro jeito de nomear estes critérios é chamá-los de status de um ativo ao longo do 

processo para melhor identificá-lo e facilitar o entendimento dos fluxos que serão mostrados 

na seção de processos. Vale lembrar que os critérios são sequenciais, ou seja, só é verificada a 

certificação quando se passa pela aceitação e assim sucessivamente. 

 

3.1.1 Aceitação 

 A ideia aqui é verificar se o ativo faz sentido para o domínio em que está 

inserido, não faz sentido um método para classificar frutas estar em um software 

automobilístico por exemplo. A organização deve definir alguns pontos chave para afirmar 

que o ativo deve ser aceito ou não. 

 

3.1.2 Certificação 

 Nesta etapa deve ser verificado se o ativo cumpre ao que se propõe. A 

Organização pode definir uma rotina de testes se o ativo em questão for executável ou uma 

pessoa encarregada por equipe na empresa para certificar os ativos. 

 

3.1.3 Classificação 

 Uma das dificuldades da reutilização é encontrar o ativo certo para o 

problema em que o consumidor está trabalhando ou desenvolvendo, por isso um ativo deve 

ser classificado seguindo um modelo para facilitar sua busca. Na próxima é apresentado um 

modelo para classificação, que pode ser utilizado como base para qualquer organização 

adaptá-lo se considerar necessário. 
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3.1.3.1 Modelo de Classificação Proposto 

 Independente da ferramenta que a organização utilizar, os itens a seguir 

devem estar presentes na tela de visualização do ativo: 

 Nome: Nome do ativo, não precisa necessariamente ser seu nome físico. 

 Descrição: Breve descrição do ativo. 

 Palavras-chave e/ou Rótulos: Um dos dois deve estar presente para 

auxiliar na busca. 

 Uso: Descrever como e/ou o que é preciso para utilizar o ativo. 

 Status: Relacionados as saídas dos fluxogramas e atividades descritos 

na seção 3.7.2: Avaliado, Classificado, Certificado, e assim por diante. 

 Versão: Versão do ativo. 

 Utilização: Exemplo de utilização ou indicação de local onde seja 

possível ver um exemplo 

 

3.1.4 Descontinuação 

 Ativos devem ser descontinuados seguindo critérios estabelecidos pela 

organização. Essa descontinuação consiste em apenas tornar o ativo invisível aos 

consumidores, isso ficará mais claro na seção de Processos onde o fluxo será apresentado. O 

critério mais comum para descontinuar um ativo é tempo sem utilização, por exemplo: ativo 

ficou x meses sem ser utilizado. 

 

3.1.5 Avaliação 

 Esta etapa consiste em uma breve análise por parte do Gerente de 

Reutilização ou encarregado a fim de se corrigir algo caso seja necessário, algum detalhe que 

passou nas etapas de certificação ou classificação sem ser observado. Além disso, caso o ativo 

em questão possua código fonte, podem ser efetuados procedimentos para aumentar a 

abrangência de utilização do ativo, como técnicas de generalização e refatoração já 

comentadas anteriormente. 
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3.2 GRU 2 

 

 “Um mecanismo de armazenamento e recuperação de ativos reutilizáveis é 

implantado.” [7]. 

 Esta etapa é de muita importância para o processo todo e deve ser muito 

bem pensada, pois será através desse mecanismo que os consumidores e produtores irão 

interagir com os ativos reutilizáveis. 

 À primeira vista, se tem a noção de que será algo simples, pois só é 

necessário armazenar e recuperar ativos, certo? Errado, a organização deve pensar em 

diversos fatores aqui e ter em mente alguns pontos: 

 Qual a melhor forma de armazenar e recuperar estes ativos? 

 Como os ativos serão apresentados para os consumidores e produtores? 

 Como será a interação dos consumidores e produtores com a ferramenta? 

 A busca por ativos na ferramenta será efetiva? 

 O último ponto levantado (busca) é o mais importante, em uma biblioteca 

com milhares de ativos, mesmo que eles estejam bem organizados, como encontrar um ativo 

que precisa possuir uma série de características ou resolver um problema específico? Olhando 

desta maneira fica clara a necessidade da busca ser eficiente. 

 Fica a cargo da organização escolher entre desenvolver uma ferramenta 

própria para cumprir este requisito ou utilizar uma ou mais já existentes. Existem diversas 

ferramentas open-source chamadas DAMs, que são gerenciadores de ativos digitais, que 

podem ser utilizados também. 

 

3.3 GRU 3 

 

 “(Nos níveis E e D) Os dados de utilização dos ativos reutilizáveis são 

registrados; (A partir do nível C) Os dados de utilização dos ativos de domínio são 

registrados.” [7]. 

 É necessário armazenar os dados de utilização, ou seja, quando um 

consumidor utilizar um ativo, ou um produtor disponibilizar algum ativo reutilizável, tudo 
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deve ser registrado. É através desse registro que são levantados os tempos de uso de cada 

ativo, informação necessária em caso de descontinuação. 

 

3.4 GRU 4 

 

 “Os ativos reutilizáveis são periodicamente mantidos, segundo os critérios 

definidos, e suas modificações são controladas ao longo do seu ciclo de vida.” [7]. 

 Com um GRU 1 bem definido, principalmente os critérios de 

descontinuação de ativos, esta etapa não se torna algo complicado. O que é necessário definir 

consiste no controle das modificações dos ativos, ou seja, deve haver algum tipo de 

versionamento e uma garantia que o ativo modificado seja tão eficaz como o primeiro. 

 A ideia é que a cada versão nova de um ativo, este passe por todo o processo 

novamente. É necessário certificá-lo, para ter certeza que ele ainda cumpre ao que se propõe, 

classificá-lo, colocando em sua descrição suas novas funcionalidades se houverem e por fim 

avaliá-lo. 

 

3.5 GRU 5 

 

 “Os usuários de ativos reutilizáveis são notificados sobre problemas 

detectados, modificações realizadas, novas versões disponibilizadas e descontinuidade de 

ativos.” [7] 

 Resumindo o GRU 5, todos os consumidores e produtores devem ser 

informados sobre o que está acontecendo. Este último requisito é de muita importância, sem a 

informação sobre um novo ativo, a chance dos consumidores o utilizarem é muito menor, 

além disso, caso exista algum problema em algum ativo e ele está em uso, isso pode 

prejudicar muito os consumidores. 

 

3.6 PAPÉIS NOS PROCESSOS 

 

 Para o processo de reutilização ficar bem organizado, é necessário definir os 
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papéis que os integrantes da organização devem cumprir, ou grupos que devem fazem parte. 

  São quatro os grupos (papéis): Equipe de Gerência, Gerente de 

Reutilização, Produtores e Consumidores. 

 A equipe de gerência é formada pelos integrantes da organização escolhidos 

para serem os responsáveis pelo funcionamento contínuo do processo de reutilização dentro 

da organização. Suas principais funções são: 

 

 Conhecer e manter os tipos de ativos reutilizáveis da organização. 

 Possuir conhecimento sobre o reuso teórico (técnicas, classificações, 

componentes, etc) e prático. 

 Incentivar o consumo e produção de ativos em concordância com os 

processos, a fim de manter a qualidade e efetividade dos mesmos dentro da organização. 

 

 O Gerente de Reutilização é um integrante da organização que supervisiona 

a equipe de gerência. Suas principais funções são: 

 

 Conhecer e manter os tipos de ativos reutilizáveis da organização. 

 Possuir conhecimento sobre o reuso teórico (técnicas, classificações, 

componentes, etc) e prático. 

 Incentivar o consumo e produção de ativos em concordância com os 

processos, a fim de manter a qualidade e efetividade dos mesmos dentro da organização. 

 Tomar decisões dentro das atividades nos processos que forem 

necessárias, como será explicado posteriormente. 

 Gerenciar a equipe de gerência. 

 Se manter alinhado com outros ramos de Qualidade da organização. 

 

 Consumidores são os integrantes da organização que consomem ativos 

reutilizáveis. Além disso, sua função é fornecer feedbacks sobre ativos reutilizáveis para 

contribuir na constante melhora da Biblioteca de Ativos Reutilizáveis da organização. 
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 Os Produtores são os integrantes da organização que produzem ativos 

reutilizáveis. Além disso, sua função é auxiliar ou fazer parte da equipe de gerência na 

manutenção e atualização do ativo produzido, analisando o feedback de consumidores, 

avaliando ativos e fazendo modificações quando necessário afim de sempre otimizar o ativo 

produzido. 

 

3.7 PROCESSO DE GERÊNCIA DE REUTILIZAÇÃO 

 

Para o melhor entendimento da proposta, na subseção 3.7.1 é apresentado o 

modelo de representação de processos adotado neste trabalho, explicando a diferença entre os 

fluxogramas e como as atividades dos processos são representadas. Em seguida, na subseção 

3.7.2 o processo de Gerência de Reutilização é finalmente apresentado. 

 

3.7.1 Modelo de Representação de Processos Adotado  

 

Como serão expostos vários processos e tabelas, uma explicação do 

funcionamento destes é necessária. Os fluxogramas deste trabalho foram desenvolvidos 

utilizando a ferramenta Astah Community. 

A seguir encontra-se o fluxograma macro dos processos, onde o início e o 

fim são representados pelas pequenas bolas escuras, diferenciando-se um pouco como a 

imagem mostra. Os retângulos de fundo representam os processos e as flechas indicam sua 

ligação. 
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Figura 3.2 – Fluxograma macro dos processos 

 

Para cada processo representado no fluxograma anterior, existe um conjunto 

de atividades representadas pelo fluxograma semelhante ao anterior, mas podem haver 

condições a serem satisfeitas representadas pelo losango que alteram o fluxo de atividades.  
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Figura 3.3 – Fluxograma das Atividades 

 

Para cada atividade representada no fluxograma anterior, se faz necessário 

um detalhamento, que será mostrado pela seguinte tabela: 

 

Descrição: Neste bloco é feita a descrição detalhada da atividade 

Passos: 

Neste item são listados os passos seguindo a descrição dada 

acima, da seguinte forma: 

 

1. Passo 1; 

2. Passo 2; 

3. ... 

4. Passo n. 
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Responsável: Listar ou nomear o(s) responsável/responsáveis pela atividade. 

Participante: Listar ou nomear o(s) participante/participantes da atividade. 

Artefato de 

entrada: 

Listar os artefatos de entrada da seguinte forma: 

 

 Artefato de entrada 1; 

 Artefato de entrada 2; 

 ... 

 Artefato de entrada n. 

Artefato de Saída: 

Listar os artefatos de entrada da seguinte forma: 

 

 Artefato de saída 1; 

 Artefato de saída 2; 

 ... 

 Artefato de saída n. 

Ferramenta: 

Listar as ferramentas utilizadas na atividade, podem variar de 

editores de texto a frameworks, o principal fator para estarem 

listadas aqui é sua importância e contribuição para a atividade. 

As ferramentas não serão mostradas na proposta pois são 

escolhas da organização. 

 

Tabela 3.1 – Modelo de Descrição de Atividades 

 

 

3.7.2 Processo Macro: Gerência de Reutilização 

  

 Nesta seção serão apresentados os processos desenvolvidos utilizando as 

ideias, modelos e conceitos apresentados nas seções anteriores. 

 Inicialmente é necessário apresentar o chamado processo macro, é através 

dele que torna-se possível a ideia do processo de Gerência de Reutilização, devido a isso ele 

possui o mesmo nome do processo detalhado no MPS.BR nível E. Os detalhes sobre seus 

processos serão explanados nas subseções a seguir. 
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Figura 3.4 – Processo de Gerência de Reutilização 

 

3.7.2.1 Produção/Identificação do Ativo 

 

 Este processo em questão não está nos requisitos do MPS.BR nível E, mas 

não deixa de ser necessário, é um dos itens de maior importância em toda pesquisa sobre 

reutilização. O fluxo a seguir descreve a ideia do como identificar ou ainda produzir ativos 

reutilizáveis que venham a incorporar o sistema ou projeto de software. 
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Figura 3.5 – Identificação de Ativos 

 

Análise do Sistema: 

 

Descrição: 

A análise do sistema consiste em observar o projeto como um 

todo, identificando as aplicações contidas nele para que a 

criação da Base de Conhecimento possa ser feita. 

Passos: 

5. Análise da estrutura e arquitetura do Sistema; 

6. Identificação do escopo das aplicações; 

7. Separação das aplicações para criação da base de 

conhecimento. 

Responsável: Gerente de Reutilização 

Participante: Equipe de Reutilização 

Artefato de  
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entrada: 

Artefato de Saída:  Aplicações do sistema identificadas e separadas 

Ferramenta:  

 

Tabela 3.2 – Atividade Análise do Sistema 

 

Atividade Criação da Base de Conhecimento: 

 

Descrição: 

Através dos levantamentos realizados na análise do sistema, é 

possível criar uma base de conhecimento. Ela consiste em uma 

separação de todos os artefatos do projeto separados por seus 

respectivos tipos (componentes, classes, serviços, documentos, 

tabelas, etc.). 

Passos: 

1. Identificação dos artefatos de cada aplicação levantada 

pelo pela atividade anterior; 

2. Separação dos artefatos pelo seu tipo, para cada aplicação. 

Responsável: Gerente de Reutilização 

Participante: Equipe de Reutilização 

Artefato de 

entrada: 
 Aplicações do Sistema 

Artefato de Saída:  Base de Conhecimento 

Ferramenta:  

 

Tabela 3.3 – Atividade Criação da Base de Conhecimento 

 

Atividade Análise de Artefatos: 

 

Descrição: 

Utilizando a base de conhecimento deve-se analisar todos os 

artefatos de um mesmo tipo, isso deve ser feito para cada tipo 

identificado. Durante a análise devem ser destacados os 

artefatos que apresentarem características reutilizáveis e/ou 

que estejam presentes, integralmente ou parcialmente em outro 

artefato do mesmo tipo. Esta atividade deve ser realizada 

múltiplas vezes a fim maximizar a extração de artefatos, 

ficando a cargo do Gerente de Reutilização a decisão do 

momento de parada. 
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Passos: 

Os passos seguintes devem ser realizados para cada aplicação 

que foi analisada. 

 

1. Analisar cada artefato, observando suas características 

reutilizáveis; 

2. Para cada artefato, comparar suas características com os 

outros artefatos do mesmo tipo, a nível de documentação e 

a nível de código se necessário, verificando semelhança 

entre os mesmos; 

3. Destacar artefatos que possuam alguma característica 

reutilizável e/ou sejam semelhantes em algum nível com 

outro artefato do mesmo tipo. 

Responsável: Gerente de Reutilização 

Participante: Equipe de Reutilização 

Artefato de 

entrada: 
 Base de Conhecimento 

Artefato de Saída:  Artefatos analisados 

Ferramenta:  

 

Tabela 3.4 – Atividade Análise de Artefatos 

 

Atividade Colheita: 

 

Descrição: 

Nesta etapa é feita a colheita e seleção dos artefatos 

destacados pela análise de artefatos, onde estes são observados 

e selecionados para seguirem à próxima etapa, ou seja, se 

possuem características reutilizáveis suficientes para serem 

considerados Ativos de Software. Vale ressaltar que é esta 

etapa que garante que o artefato é um ativo de software, já que 

a análise de artefatos funciona como uma “peneira” de seleção 

onde artefatos que não apresentam características reutilizáveis 

são excluídos do processo. 

Passos: 

1. Análise dos ativos destacados na última atividade; 

2. Enviar para a próxima etapa os que possuírem 

características reutilizáveis suficientes para serem 

qualificados como Ativos de Software (Gerente de 

Reutilização realiza a qualificação). 

Responsável: Gerente de Reutilização 

Participante: Equipe de Reutilização 

Artefato de 

entrada: 
 Artefatos analisados 

Artefato de Saída:  Ativos de Software 
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Ferramenta:  

 

Tabela 3.5 – Atividade Colheita 
 

 

 

Figura 3.6 – Produção de Ativos 

 

 

Atividade Análise de necessidades: 

 

Descrição: 

Esta atividade consiste em analisar dentro de um determinado 

domínio e/ou sistema em desenvolvimento, concluído e até 

mesmo em uso, a necessidade de artefatos ou componentes 

novos. Ao identificar o que é necessário ser produzido, é 

iniciada a etapa de Criação do Ativo de Software. A intenção 

não é apenas criar um artefato, um componente, mas sim um 

ativo de software que possa ser reutilizado. 

Passos: 

1. Análise do domínio ou sistema; 

2. Levantamento das necessidades em relação à artefatos e 

componentes. 

Responsável: Gerente de Reutilização 

Participante: Equipe de Reutilização 
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Artefato de 

entrada: 
 

Artefato de Saída:  

Ferramenta:  

 

Tabela 3.6 – Atividade Análise de necessidades 

 

Atividade Criação do Ativo de Software: 

 

Descrição: 

Esta etapa consiste na criação de um artefato ou componente 

que atenda às necessidades levantadas pela análise anterior, tal 

que este artefato ou componente possa ser considerado um 

ativo de software com possibilidade de reutilização. 

Passos: 

1. Análise das necessidades levantadas; 

2. Produzir artefatos ou componentes (Ativos de Software) 

que atendam às necessidades utilizando padrões e 

características reutilizáveis, ou seja, possam ser 

considerados Ativos Reutilizáveis em um processo 

posterior. 

Responsável: Gerente de Reutilização 

Participante: Equipe de Reutilização 

Artefato de 

entrada: 
 

Artefato de Saída:  Ativo de Software 

Ferramenta:  

 

Tabela 3.7 – Atividade Criação do Ativo de Software 

 

 

3.7.2.2 Entrada de Ativos na Biblioteca 
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Figura 3.7 – Entrada de Ativos na Biblioteca 

 

Atividade de Aceitação do Ativo de Software: 
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Descrição: 

Para um Ativo de Software passar pelo processo de Aceitação, 

ele deve atender aos seguintes critérios: 

- O conceito do ativo deve fazer sentido para o domínio (um           

programa para classificação de frutas não se aplica na área 

automobilística); 

-  O ativo deve ser necessário para o domínio; 

- O ativo deve ser capaz de resolver algum problema dentro do 

domínio. 

 

Atributos desejados de um Ativo de Software: 

- O ativo deve ser capaz de resolver algum problema sendo 

alterado o menos possível; 

- Em um cenário ideal, o ativo deve resolver algum problema 

sem precisar ser alterado.  

 

*Os domínios são variáveis dentro da empresa, visto que esta 

possui aplicações em diversas áreas, logo, um ativo que faz 

sentido para um determinado domínio, pode não fazer para 

outro. 

 

Os passos seguintes são sequenciais, caso não se obtenha 

sucesso em algum o ativo não pode ser aceito. 

Passos: 

1. Verificar se o ativo faz sentido para o domínio; 

2. Verificar se o ativo é necessário para o domínio; 

3. Verificar se o ativo é capaz de resolver algum problema 

dentro do domínio, ou seja, pode ser útil; 

Responsável: Gerente de Reutilização 

Participante:  

Artefato de 

entrada: 
 Ativo de Software 

Artefato de Saída:  Ativo Aceito 

Ferramenta:  

 

Tabela 3.8 – Atividade Aceitação do Ativo de Software 

 

 

Atividade de Certificação do Ativo: 
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Descrição: 

O processo de Certificação basicamente verifica se o Ativo 

Aceito cumpre integralmente o que se propõe a realizar. 

Deve ser analisado se ele cumpre o que está em sua 

documentação, e se cumpre de forma eficaz, se for um ativo 

executável, testes deverão ser realizados para validá-lo. 

Ao ser certificado, o ativo deve ser inserido na biblioteca, mas 

ainda não deve ser visível aos consumidores. 

 

Os passos seguintes são sequenciais, caso não se obtenha 

sucesso em algum o ativo não pode ser certificado. 

Passos: 

1. Analisar a documentação do ativo, afim de elencar o que o 

ativo se propõe a realizar; 

2. Verificar se o que o ativo faz condiz com o que está em 

sua documentação através de observação e testes (se for 

possível); 

3. Adicionar Ativo Certificado à Biblioteca, não sendo 

visível aos consumidores. 

Responsável: Gerente de Reutilização 

Participante:  

Artefato de 

entrada: 
 Ativo Aceito 

Artefato de Saída:  Ativo Certificado 

Ferramenta:  

 

Tabela 3.9 – Atividade Certificação do Ativo de Software 

 

Atividade de Avaliação Primária do Ativo de Software: 
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Descrição: 

A Avaliação Primária é realizada pelo Gerente de Reutilização 

e consiste em uma breve análise sobre o ativo afim de corrigir 

algo caso seja necessário e se o ativo for um componente, 

aumentar sua capacidade de reuso, isto ocorre através de 

técnicas de generalização. 

São 3 as técnicas de generalização (para componentes): 

 

1. Generalização do Nome: Nomes de um 

componente podem ser modificados para que não 

reflitam diretamente uma entidade específica de 

uma aplicação; 

2. Generalização da Operação: Operações podem ser 

adicionadas para dar funcionalidade extra. 

Operações específicas da aplicação podem ser 

removidas; 

3. Generalização da Exceção: As exceções específicas 

da aplicação são removidas, e gerenciadores de 

exceções são incluídos para aumentar a robustez do 

componente. 

 

Não é requisito do processo de Avaliação Primária a 

modificação de ativos, isso ocorre apenas se o Gerente julgar 

necessário. 

Passos: 

1. Análise sobre o Ativo Certificado; 

2. Aumentar a capacidade de Reuso; 

3. Realizar alterações necessárias. 

Responsável: Gerente de Reutilização 

Participante:  

Artefato de 

entrada: 
 Ativo Certificado 

Artefato de Saída:  Ativo Avaliado 

Ferramenta:  

 

Tabela 3.10 – Atividade Avaliação Primária do Ativo de Software  

 

Descrição da Atividade de Classficação do Ativo de Software: 

 

Descrição: 

O processo de Classificação é a última etapa antes que o ativo 

possa ser utilizado pelos consumidores. Ele consiste na análise 

do ativo, de seus artefatos e de sua documentação. Após a 

observação os dados observados devem preencher o modelo de 

identificação de ativos adotado. 
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Passos: 

1. Análise do ativo, de seus artefatos e de sua 

documentação; 

2. Preencher modelo de identificação de ativos adotado; 

3. Tornar o ativo visível aos consumidores e avisá-los 

sobre o novo ativo disponível. 

Responsável: Gerente de Reutilização 

Participante:  

Artefato de 

entrada: 
 Ativo Avaliado 

Artefato de Saída:  Ativo Reutilizável 

Ferramenta:  

 

Tabela 3.11– Atividade Classificação do Ativo de Software 

 

 

3.7.2.3 Manutenção da Biblioteca 

 

 

Figura 3.8 – Manutenção da Biblioteca 
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Atividade de Avaliação do Ativo: 

 

Descrição: 

Este é o maior processo relacionado à Manutenção da 

Biblioteca, com o feedback fornecido pelos consumidores, o 

Gerente de Reutilização através da avaliação destas, pode 

realizar modificações no ativo se achar necessário e caso o 

ativo receba feedbacks negativos e for avaliado que 

modificações não valem a pena, o Gerente pode optar pela 

descontinuação do ativo. Ou se o ativo não for utilizado por 

um período maior que xxxx, então ele deve ser descontinuado. 

Passos: 

1. Analisar os feedbacks recebidos/registro de utilização dos 

ativos; 

2. Avaliar o ativo considerando os feedbacks recebidos; 

3. Executar modificações/remoção necessárias; 

4. Comunicar 

Responsável: Gerente de Reutilização 

Participante: Consumidores 

Artefatos de 

entrada: 

 Feedbacks 

 Registro de utilização dos Ativos 

Artefato de Saída:  Comunicado de avaliação (modificação ou remoção) 

Ferramenta:  

 

Tabela 3.12 – Atividade Avaliação do Ativo 

 

Atividade de Descontinuação do Ativo: 

 

Descrição: 

Este processo torna o ativo invisível aos consumidores e os 

avisa sobre a descontinuação. 

 

Só para esclarecer, este processo não exclui o arquivo, apenas 

torna-o invisível aos consumidores, uma vez que ele pode ser 

utilizado em um futuro próximo. 

Passos: 

1. Tornar o ativo invisível aos consumidores e avisá-los sobre 

a descontinuação; 

2. Estado do ativo agora é Ativo Descontinuado. 



 42 

Responsável: Gerente de Reutilização 

Participante:  

Artefato de 

entrada: 
 Comunicado de Avaliação 

Artefato de Saída:  Ativo Descontinuado 

Ferramenta:  

 

Tabela 3.13 – Atividade Descontinuação do Ativo 
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4 ESTUDO DE CASO: IMPLANTAÇÃO DOS PROCESSOS DE REUSO 

BASEADOS NAS DIRETRIZES DO MPS.BR NÍVEL E 

Nesta seção é apresentado o estudo de caso da implantação dos processos 

mostrados na seção anterior, com os materiais e métodos utilizados, ambiente e motivações 

para o trabalho, além de implementações realizadas e por fim análise de contribuições e 

resultados. 

 

4.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para este estudo de caso foi utilizada a proposta apresentada na seção 3.7, 

ou seja, reutilização com base nos critérios estabelecidos pelo processo de Gerência de 

Reutilização do MPS.BR nível E, envolvendo o cumprimento destes critérios, que são os 

chamados GRUs, e os processos desenvolvidos na empresa com o ambiente e ferramentas 

descritos a seguir 

 

4.1.2 Ambiente e Motivações 

 

 Este trabalho foi desenvolvido ao longo do ano de 2013 em paralelo ao 

estágio realizado na empresa Guenka Desenvolvimento de Software Ltda. Durante sua 

execução os processos anteriormente mostrados foram produzidos e aplicados na empresa, 

além disso, implementações em um dos sistemas da Guenka foram feitas buscando-se 

maximizar a reutilização. Nos seguintes tópicos (a partir da seção 4.3) serão relatadas as 

experiências vivenciadas ao longo do ano, as soluções para os problemas enfrentados, entre 

outros. 

 O desenvolvimento deste trabalho não poderia ocorrer se não houvesse uma 

motivação por parte da organização, a Guenka hoje possui a certificação MPS.BR nível F, e 

com a constante busca pela melhora em qualidade também almeja o nível E, D e assim por 

diante. Outros processos já haviam sido desenvolvidos e outros estavam em desenvolvimento, 

mas um processo de reuso ainda não. 

 O nível E do MPS.BR tem como seu foco principal a padronização dos 

processos da organização, através da definição de seus processos padrão. Um destes processos 
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é o de Gerência de Reutilização, que enfatiza a criação de uma biblioteca de ativos para 

aumentar a eficiência e eficácia dos processos da organização. 

 

4.1.3 Ferramentas 

 

 Para implantação dos processos e as implementações foi necessário o 

emprego das seguintes ferramentas: 

 

Git 

  “Git é um sistema de controle distribuído de versão grátis e de código 

aberto, projetado para tratar tudo desde pequenos a grandes projetos com rapidez e eficiência” 

[12] 

 Utilizado na empresa para controle de versões de todos os seus projetos, 

desde códigos até documentos. 

 

Gitorious 

 Gitorious é uma ferramenta para projetos que usam GIT, onde é possível 

gerenciar diretórios, projetos e usuários em uma interface web. 

 

Razuna 

 Razuna é um gerenciador de ativos digitais, essas ferramentas chamadas de 

DAMs (Digital Assets Managers) gerenciam em sua maioria documentos, vídeos, fotos, links, 

organizam em pastas, grupos e usuários, variando suas funcionalidades dependendo do 

produto. Possuem também um repositório próprio e pelo menos uma ferramenta de busca. 

 

EA (Enterprise Architect) 

 O EA é uma ferramenta para análise e design de UML e outras tecnologias, 

cobrindo o desenvolvimento de software desde a etapa de análise de requisitos, até a 

modelagem do projeto, teste e manutenção. 

 Utilizado na empresa para armazenar e documentar seus diagramas UML e 

relacionados. 

 

Astah Community 

 Esta ferramenta é um editor grátis de UML rápido e eficaz, foi utilizado para 



 45 

documentar diagramas antes de passá-los ao EA. 

 

4.2 PERSONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE REUSO PROPOSTO PARA A EMPRESA 

  

 Após a etapa de estudos, definição dos critérios e processos, foi iniciado o 

estudo de caso, cada empresa que adotar a proposta presente neste trabalho, devido a sua 

característica generalista, deverá adaptá-la ao seu ambiente, portanto, isso foi feito para 

empresa Guenka. A implantação seguiu os fluxogramas e atividades presentes na seção 3.7, 

no entando, foi necessário fazer uma personalização para cumprir os critérios estabelecidos 

pelos GRUs, respeitando os papéis definidos na proposta presente na seção 3.6. 

 A dificuldade foi como organizar esses GRUs, a ideia então, foi estudá-los 

separadamente, delimitar os requisitos de cada um e cumprí-los devidamente, para no fim, 

obter todo o processo. 

 Os GRUs foram analisados sequencialmente, desta mesma forma, tal análise 

será  detalhada a seguir. 

 

4.2.1 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.” [7]. 

 Fica claro que a Softex deseja uma definição formal do ciclo de vida dos 

ativos, primeiramente foi definido o que é um ativo reutilizável para a organização e em 

seguida os critérios. 

 A definição de ativo reutilizável foi feita de forma ampla, pois a ideia do 

reuso é reutilizar tudo o que for possível, desde documentos dos Recursos Humanos, 

planilhas, documentos de projetos até códigos fonte. Por isso foi definido que ativos 

reutilizáveis da organização são todos os ativos que os funcionários possuem contato direta ou 

indiretamente, sem prévias restrições de uma visão global, e que, de alguma forma, possam 

ser reutilizados. Isto abriu um leque de opções para a empresa no quesito quantidade de 

ativos, mas ao mesmo tempo obrigou que os critérios do GRU 1 fossem muito bem definidos, 

como será mostrado a seguir. 

 

Aceitação 
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 Na etapa de aceitação, ficou definido que o gerente de cada setor da empresa 

irá verificar os ativos, com os critérios que lhe forem mais interessantes (tais critérios podem 

varias de um setor para outro e no próprio projeto), mas não perdendo o foco da etapa: 

Verificar se o ativo faz sentido para o domínio. Além disso, o gerente pode ser auxiliado pela 

equipe de reutilização selecionada por ele caso necessário. 

 

Certificação 

 A certificação é uma das etapas mais importantes como já dito 

anteriormente, e deve ser realizada pelo gerente ou por integrantes da equipe de reutilização 

de confiança. Quem define o responsável pela certificação é o próprio gerente, devendo 

designar certificações observadas como mais complicadas para ele próprio ou membros 

experientes de sua equipe. 

 

Classificação 

 A classificação consiste em descrever o ativo nos moldes do modelo de 

classificação presente no Razuna (gerenciador escolhido pela empresa que será explicado em 

4.2.3), adaptado do modelo proposto em 3.1.3.1 da seguinte forma: 

 

 Nome: Nome do ativo, não precisa necessariamente ser seu nome físico. 

 Descrição: Breve descrição do ativo. 

 Palavras-chave e/ou Rótulos: Os dois foram utilizados para facilitar a 

busca. 

 Uso: Descrever como e/ou o que é preciso para utilizar o ativo. 

 Status: Relacionados as saídas dos fluxogramas e atividades descritos 

na subseção 3.7.2. Além dos status da proposta, foi adicionado o status “ativo” para indicar a 

visibilidade dele perante os integrantes do domínio no qual o ativo se insere. Um ativo 

considerado reutilizável na proposta teve seu status rotulado “aprovado”. 

 Versão: Versão do ativo. 

 Log: Registro de uso e alterações no ativo. Este foi um campo incluído 

além do modelo da proposta para cumprir o requisito de registrar a utilização dos ativos. 
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 Utilização: Exemplo de utilização ou indicação de local onde seja 

possível ver um exemplo 

  

 As imagens a seguir ilustram como o modelo de classificação foi adaptado 

para o Razuna. 

 

 

Figura 4.1 – Visualização do Ativo 

 

 

 

Figura 4.2 – Campos personalizados do Ativo 

 

Descontinuidade 



 48 

 Em relação à descontinuidade, foi definido que ela é realizada juntamente 

com a etapa de avaliação, compondo assim o processo de manutenção da biblioteca. 

Basicamente, um ativo deve ser descontinuado quando ocorrerem as seguintes situações: 

 Ativo exceder o tempo delimitado pelo gerente do projeto sem ser 

utilizado. 

 Verificar-se que o ativo possui problemas que comprometam sua 

utilização, muito importante a utilização dos feedbacks colhidos. 

 

Avaliação 

 Por fim a etapa de avaliação é feita em dois momentos: Após a etapa de 

certificação do ativo e na etapa de manutenção da biblioteca juntamente com a análise de 

descontinuidade. Foi decidido que a execução de avaliação após a certificação, chamada de 

avaliação primária, fica a cargo do gerente. Já a avaliação para manutenção da biblioteca deve 

obrigatoriamente ser realizada, onde o gerente e/ou sua equipe deve analisar os feedbacks que 

aquele ativo recebeu e optar em levá-lo ou não para descontinuação. 

 

4.2.2 GRU 2 

 

 “Um mecanismo de armazenamento e recuperação de ativos reutilizáveis é 

implantado.” [7]. 

 

 Esta é a etapa de definição da biblioteca de ativos reutilizáveis da empresa. 

Para contextualizar, a Guenka utiliza o repositório git em casamento com o gitorious para 

armazenagem e exibição de seus arquivos em um servidor local, além de pastas 

compartilhadas também em servidor local. 

 A ideia inicial foi utilizar o próprio gitorious como biblioteca de ativos 

reutilizáveis, mas devido às suas limitações, foi considerado que ele não era a ferramenta 

ideal, eis os motivos: 

 A ferramenta de busca do gitorious não estava funcionando 

corretamente, e busca é um ponto crucial para encontrar os ativos, logo, isto dificultava a 

utilização de início. 
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 Não era possível descrever eficientemente os arquivos de forma a 

contemplar o modelo elaborado. 

 

 Com tudo isso, a busca por uma biblioteca de ativos que atendesse às 

necessidades da organização foi necessária. Após algum tempo de pesquisa foi descoberto um 

gênero de ferramentas chamados: Gerenciadores de Ativos Digitais. Existem diversos pelo 

mercado, muitos pagos e outros de uso livre, alguns exemplos são: ResourceSpace, Evernote, 

EnterMedia, Razuna, etc. Apenas por curiosidade, estas ferramentas não apenas armazenam 

arquivos em pastas e os organiza, elas até reproduzem vídeo e áudio e exibem coleção de 

imagens, entre outras funcionalidades. 

 Analisando e testando várias destas ferramentas, foi escolhida o Gerenciador 

de Ativos Digitais open source Razuna, com sua página de login apresentada na imagem a 

seguir. 

 

Figura 4.3 – Tela de Apresentação do Razuna 

 

 Vários foram os motivos para o Razuna ter sido escolhido, mas 

principalmente: 

 

 A ferramenta de busca é poderosa, aceitando operadores booleanos, 

buscas complexas com diversas opções, como ilustrado pela imagem abaixo. 
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Figura 4.4 – Busca Avançada do Razuna 

 

 É possível customizar campos de exibição para os ativos cumprindo 

desta forma o modelo de descrição dos ativos. A imagem a seguir mostra como criar novos 

campos customizáveis. 

 

 

Figura 4.5 – Campos customizáveis no Razuna 

 

 O Razuna possui a opção de rotulagem dos ativos, opção que pode ser 

utilizada na filtragem da busca, como é ilustrado na imagem a seguir: 
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Figura 4.6 – Rótulos no Razuna 

 

 O gerenciador estava escolhido, mas surgia outra questão neste momento. 

Todos os arquivos da empresa estavam no servidor com grande parte endereçada pelo GIT, o 

Razuna possui seu próprio banco, ou seja, ativos que estavam no repositório e deveriam ser 

passados à ferramenta seriam duplicados, o que não é nem um pouco interessante. A solução 

encontrada foi utilizar outro recurso da ferramenta, a opção de link de ativos, que funciona da 

seguinte forma: ao criar um ativo pela opção de link, o ativo não é armazenado fisicamente no 

banco de dados do Razuna, mas apenas o caminho (link) para tal, e ainda, todos os outros 

recursos que a ferramenta oferece funcionam como se o ativo estivesse no banco de fato. 

Desta forma, ficou definido que a ferramenta seria usada para armazenar os links, enquanto o 

ativo em sua forma física estaria no GIT, mas isso não obriga armazenar apenas links no 

Razuna, dependendo do caso nada impede que o ativo seja armazenado normalmente. 

  

4.2.3 GRU 3 

 

 “(Nos níveis E e D) Os dados de utilização dos ativos reutilizáveis são 

registrados; (A partir do nível C) Os dados de utilização dos ativos de domínio são 

registrados.” [7]. 

  

 É necessário armazenar os dados de utilização, infelizmente, o Razuna não 

possui tal funcionalidade, ele até gera logs de upload de ativos, criação de pastas, mas não de 

acesso a ativos. Sendo assim, foi definido que ao utilizar um ativo, o consumidor deve apontar 

em sua tarefa no sistema utilizado pela empresa o uso deste ativo, o campo personalizado 
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“Log” também deve ser utilizado, mas devido a seu campo ser aberto a alteração por qualquer 

utilizador, o apontamento no sistema é obrigatório. Além disso, aconselhou-se o uso do 

feedback no próprio Razuna para auxiliar neste controle e principalmente na avaliação do 

ativo. 

 

4.2.4 GRU 4 

 

 “Os ativos reutilizáveis são periodicamente mantidos, segundo os critérios 

definidos, e suas modificações são controladas ao longo do seu ciclo de vida.” [7]. 

  

 Este GRU está diretamente ligado à descontinuidade de ativos, etapa do 

GRU1 que foi definida anteriormente. Foi definido que essa manutenção deve ser feita em um 

período definido pelo gerente de cada projeto. A manutenção consiste em avaliar os ativos, 

em relação a utilização, feedbacks e decidir se ele deve ser descontinuado ou até modificado. 

 A questão de controlar as modificações é algo muito simples para a empresa 

devido ao uso do repositório GIT, ele armazena o histórico de modificação dos arquivos, 

sendo possível até recuperar edições anteriores destes arquivos. O versionamento dos 

arquivos deve ser mostrado na descrição do ativo como foi definido no modelo, ao alterar 

algum ativo, quem o fez deve obrigatoriamente alterar ou solicitar a alteração da versão do 

ativo no Razuna, dependendo das permissões estabelecidas. 

 

4.2.5 GRU 5 

 

 “Os usuários de ativos reutilizáveis são notificados sobre problemas 

detectados, modificações realizadas, novas versões disponibilizadas e descontinuidade de 

ativos.” [7] 

 Infelizmente o Razuna não possui nativamente suporte à comunicação entre 

os usuários, o que existe é uma extensão paga que faz isso, mas a empresa optou por não 

utilizar este meio. A solução encontrada foi utilizar o meio de comunicação mais comum e 

que os empregados estão mais acostumados, o e-mail. Fica de responsabilidade do gerente 
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emitir os e-mails sobre problemas, modificações, versionamento ou descontinuidade de 

ativos. 

 É necessário ressaltar que na seção anterior foi apresentado um processo de 

Identificação/Criação de Ativos, ele não foi colocado nesta seção pois não é requisito do 

MPS.BR nível E. O processo em questão acabou se tornando um direcionador para 

identificação e criação de ativos, mas não um processo formal incorporado pela empresa.  

 

4.4 UTILIZAÇÃO DO PROCESSO DE REUSO NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE: 

IMPLANTAÇÃO DOS PROCESSOS 

  

 No segundo semestre de 2013 começou a implantação de diversos processos 

na empresa já visando a certificação futura do MPS.BR nível E, e um dos processos que foi 

implantado foi o de Gerência de Reutilização. 

 O Razuna já está instalado devidamente e o todos os integrantes da empresa 

possuem acesso a ferramenta, pertencem a diversos grupos separados por suas funções dentro 

da organização e com permissões também separadas. O sistema possui um administrador 

geral e vários gerentes, que são os gerentes de cada projeto. Tudo isto seguindo a proposta 

presente em 3.6. 

 Como o processo é recente, ainda não está sendo utilizado por todas as 

equipes e usuários dentro da empresa, mas já pode-se observar uma movimentação nos 

arquivos no Razuna, o que indica um aumento no uso da ferramenta.  

 

4.5 IMPLEMENTAÇÕES NO SGI 

  

 O Sistema de Gestão Integrada (SGI) desenvolvido pela Guenka é um 

sistema web de gestão empresarial com foco nas empresas de médio porte, desenvolvido em 

plataforma Ruby on Rails baseada em metodologia ágil (Scrum). 

 Após o desenvolvimento dos processos, foram realizadas diversas 

implementações no sistema, a mais notável no módulo de Recursos Humanos. 

 O SGI é composto por vários módulos, que podem ser observados pela 

imagem do menu a seguir. 
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Figura 4.7 – Menu do SGI 

 

 O módulo de Recursos Humanos (RH) foi escolhido pois era um dos 

módulos com menos recursos e há tempos não era atualizado. 

 Na época em que ocorreram as implementações, o processo de Gerência de 

Reutilização não estava implantado na empresa, por isso não houve uso do Razuna, mas 

princípios de reuso foram seguidos, principalmente as ideias do processo de 

Identificação/Criação de Ativos apresentado anteriormente. 

 Na imagem a seguir encontra-se o menu antigo do RH, que representa o que 

era possível realizar no módulo até então. 
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Figura 4.8 – Módulo Antigo de RH 

 

 Foi feita uma pesquisa sobre os processos quem envolvem um módulo de 

recursos humanos, e com auxílio da equipe de rh da empresa os requisitos foram criados. 

 A seguir, serão listadas as funcionalidades que estavam faltando no módulo, 

logo após, será explicado o fluxo destes novos itens. 

 

 Não havia uma organização na relação entre cargos e salários, por isso, 

foi necessário a criação de classes de cargos e faixas salariais, o que será explicado mais à 

frente. 

 Não era possível aplicar reajustes salariais de forma automática. 

Juntamente com essa funcionalidade foi necessário a criação de categorias. 

 Não havia um processo de recrutamento e seleção, sendo necessário a 

criação de requisições de contratação e alterações na funcionalidade de currículos. 

 

 Primeiro em relação aos cargos e salários: anteriormente o salário de um 

funcionário era definido manualmente, mas isso não é interessante pois não viabiliza 

correções automáticas em larga escala. Devido a isso, foi organizada a relação entre cargos e 

salários através de classes de cargos e faixas salariais. Uma classe de cargo pode possuir 

diversos cargos que respeitem uma certa faixa salarial, ou seja, uma classe possui apenas uma 

faixa salarial vigente, e tal faixa possui vários níveis de salários. Então, um funcionário possui 

um cargo e, com isso, um salário referente ao nível escolhido dentro da faixa salarial de sua 
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classe. 

 Com estes itens anteriores definidos, outra necessidade pode ser suprida, os 

reajustes salariais. Pela regra definida com os Recursos Humanos, um reajuste salarial deve 

ser efetuado em categorias, devido a isso foram criadas as categorias no sistema, que possuem 

diversas classes de cargos. 

 Para o processo de recrutamento e seleção se fez necessário a criação de 

requisições de contratação, onde o requisitante preenche um formulário para requerir a 

contratação de um empregado para um cargo específico. Aprovada a requisição, entrevistas 

podem ser agendadas através da funcionalidade de recrutamento. Com entrevistas realizadas, 

é possível efetuar a contratação do candidato através da funcionalidade de seleção, que de 

forma bem resumida, transforma um currículo do sistema em um empregado. Todas as etapas 

citadas neste processo são automatizadas pelo sistema. 

 Com todas estas implementações pode-se questionar: Qual a ligação disso 

com o reuso de software? Já foi dito que os processos não foram aplicados pois estavam em 

estágio inicial de implantação, então o quê foi feito? 

 Na seção de Revisão Bibliográfica deste trabalho foi explicado a relação 

entre o framework Ruby on Rails (utilizado no SGI) e o reuso de software, mais precisamente 

em como maximizar a reutilização no desenvolvimento de software utilizando este 

framework, foi exatamente isto que foi feito nestas implementações. Sempre procurou-se 

utilizar os helpers do sistema, basear-se em exemplos, e mais importante, não fazer o que já 

havia sido feito no sistema, princípio do Rails, o Don’t Repeat Yourself (DRY). A ajuda da 

equipe foi essencial para adaptação no sistema, pois o SGI ainda não possui documentação, o 

que felizmente está mudando. 
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Figura 4.9 – Módulo de RH atualizado 

 

 

4.6 ANÁLISE DE RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES DO REUSO PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARE 

 

 Nesta seção será mostrada a análise de resultados e contribuições com 

relação aos processos desenvolvidos, as implementações, e tudo o que foi realizado. 

 

 

4.6.1 Processos 

 

Os processos desenvolvidos foram muito bem aceitos pela empresa, como 

visto durante a etapa de adaptação, todos os requisitos foram cumpridos, mesmo os que 

necessitavam de maior mudança. 
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 A maior contribuição que se pode colocar é a definição de um processo do 

MPS.BR nível E, o que deixa a empresa cada vez mais perto de uma nova certificação, 

mostrando constantemente uma melhora em seus processos visando qualidade em seus 

produtos. 

 

4.6.2 Implementações 

 

Como apresentado, várias implementações foram realizadas no sistema SGI 

e já estão até disponibilizadas para os clientes, mas como dito, não foram feitas com auxílio 

do processo de Gerência de Reutilização contemplado por este trabalho, o que pode trazer 

uma questão deveras pertinente: Como poderiam ter ocorrido essas implementações em 

diferentes momentos em relação à maturidade do processo de reuso dentro da organização?  

Assim, foi realizada uma análise da linha do tempo, conforme retrata a 

imagem a seguir: 

 

Figura 4.10 – Linha do Tempo 

 

4.6.2.1 Pré-Processo 

 

As Implementações foram realizadas após os processos desenvolvidos, mas 

uma questão pertinente seria: como elas poderiam ser feitas se não houvesse a ideia do reuso 

na empresa? 

Pode-se responder: “da mesma maneira”, mas há uma grande chance de 

alguns itens implementados não tenham sido desenvolvidos pensando-se em reuso, o que 

poderia provocar duplicação de código (levando-se em conta que o novo código seria idêntico 

ao já existente) ou ainda, dois códigos bem diferentes que fazem a mesma coisa. Esses casos 
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levariam a um aumento no tempo de produção, que talvez fosse evitado se já houvesse algum 

conhecimento sobre reuso. 

 

4.6.2.2 Pré-Implantação do Processo 

 

Esta foi a fase em que as implementações foram feitas, ou seja, mesmo sem 

o processo de reuso implantado, havia um conhecimento sobre reuso devido ao tempo 

aplicado em pesquisas e elaboração dos processos, o que aumenta a capacidade do 

implementador e da equipe de enxergar as chamadas “oportunidades de reuso”, que consistem 

em saber identificar quando algo já pode ter sido feito no sistema (o que aumenta 

gradativamente pelo contato com o sistema) ou ainda, como implementar um novo item já 

pensando que ele poderia ser reutilizado em um futuro, podendo tornar-se um ativo 

reutilizável. De uma forma mais sucinta, há uma maior sensibilidade por parte do indivíduo 

que possui conhecimento teórico sobre reuso e desenvolve softwares. 

É importante ressaltar que candidatos a ativos reutilizáveis foram 

encontrados durante o período de implementações, mas não passaram pelo processo e 

adentraram à biblioteca devido ao mesmo não estar implantado, o que acabou sendo realizado 

posteriormente. 

 

 

4.6.2.3 Pós-Implantação do Processo 

 

Em um cenário melhor que o evidenciado na subseção anterior, o processo 

já estaria implantado na empresa, mas as implementações sofreriam alguma mudança? 

Há uma grande probabilidade de que nenhuma mudança a nível de código 

pudesse ser observada, pois durante as implementações dificilmente haveria algum ativo ou 

componente na biblioteca de ativos útil devido à recente implantação, pois os integrantes da 

organização estão em um processo de assimilação do reuso, e isso leva certo tempo. O que 

poderia acontecer seria durante as implementações ocorrer a identificação de oportunidades 

de reuso, levando à criação de ativos reutilizáveis ou a identificação deles no sistema, 

contribuindo para a biblioteca de ativos, o que de fato aconteceu, mas não no período das 

implementações. 

Neste momento, o reuso chega a diminuir a produtividade da organização 

pois é necessário que os colaboradores se adaptem e tenham conhecimento sobre o processo e 
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seus benefícios, o que leva certo tempo e investimento, mas depois de tudo assimilado, o 

retorno tende a vir e render frutos. 

 

 

4.6.2.4 Processo Consolidado 

 

Por fim, observando o processo em uma perspectiva futura, como seriam as 

implementações se o processo de reuso estivesse consolidado e amadurecido na empresa? 

Existem dois casos a se analisar: o melhor caso, no qual todos, ou pelo 

menos a maioria os integrantes da organização, principalmente a equipe de desenvolvimento, 

assimilaram o processo e o utilizam com frequência, e o pior caso, no qual o tempo passou 

mas o processo não ganhou total aderência na empresa. 

Para os dois casos, pode-se afirmar que as implementações seriam 

diferentes, a grande divergência entre esses casos seria no tamanho da biblioteca de ativos. 

Com o uso intenso ou não, a biblioteca de ativos seria utilizada, mesmo que 

minimamente, ou seja, alguns ativos estariam contidos nela, senão o processo não teria razão 

para existir mais, sendo assim, durante as implementações a probabilidade de algum ativo 

existente na biblioteca ser utilizado seria grande. 

No melhor caso, com grande aderência dos integrantes da organização pelo 

processo de reuso, principalmente a equipe de desenvolvimento, com certeza o tempo gasto 

nas implementações seria muito menor, paralelamente seriam reduzidos consideravelmente os 

problemas que poderiam vir a surgir, ou seja, ao todo, seriam alcançados ganhos em tempo, 

qualidade e produtividade, o que a organização almeja com o processo de reuso. 

 

4.6.3 Visão Geral 

 

 Com tudo o que foi feito, a Guenka, possui um processo completo de reuso, 

no quesito GRU pode ser avaliada para fins de certificação o que foi comprovado em 

consultorias realizadas na empresa, isso se realizará por volta de janeiro de 2014. Espera-se 

que o processo não se perca ao longo do tempo, mas sim que seja cada vez mais utilizado e 

assimilado pelos integrantes da empresa, todos só tem a ganhar, sem exceção. 

 Formando uma boa base de conhecimento sobre reuso, e populando a 

biblioteca de ativos, o que só vem com tempo e dedicação, os ganhos serão inevitáveis. 

 As implementações feitas serviram de experiência para sentir de fato a 
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necessidade de se reutilizar mais,  sentir a falta de uma biblioteca que auxiliasse no 

desenvolvimento, principalmente devido ao fato de se identificar um ativo, e não poder torná-

lo parte de uma biblioteca, tornando este desenvolvimento mais rápido e eficiente, onde o 

desenvolvedor na maior parte das vezes não precisasse criar algo novo, mas sim, achar um 

ativo que satisfizesse suas necessidades sem muito esforço, esse seria o cenário ideal, e é o 

que sempre deve se buscar. 

 Diversos problemas e soluções foram relatados neste estudo de caso, é 

importante ressaltar que nem sempre vale a pena para a organização tentar utilizar ou adaptar 

uma ferramenta que já possui quando esta não satisfaz inicialente as suas necessidades, além 

disso, o desenvolvimento desta apenas para contemplar um processo muitas vezes não tem 

muito sentido, para isso, deve ser feito uma análise muito bem detalhada do que se espera 

com o processo e as intenções da organização, para não se despender tempo e esforço em 

situações que as vezes não valem tanto este empenho ou ainda que possuam soluções mais 

viáveis. A ideia do processo é auxiliar a organização a obter mais qualidade no 

desenvolvimento de seus produtos, e não dificultar o trabalho de seus integrantes, muito 

menos ser apenas mais uma burocracia.  
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5 CONCLUSÃO 

 Durante o desenvolvimento deste trabalho, pode-se perceber que reuso de 

software é uma área que necessita ainda de muitos avanços, não foram encontradas muitas 

ferramentas para auxílio no desenvolvimento a nível de código, além disso, há uma 

dificuldade muito grande na identificação de ativos de software. 

 No desenvolvimento dos processos não houveram complicações, definir um 

processo não é uma tarefa árdua, o problema se encontra em aplicá-lo de forma eficaz. Como 

pode-se perceber no estudo de caso realizado, houveram adaptações da proposta para o caso 

específico da empresa Guenka devido à generalidade do processo, isto acontecerá em todas 

organizações que utilizarem a proposta para implantar um processo de reuso baseado no 

MPS.BR nível E. 

 Na etapa das implementações no SGI pode-se sentir realmente a falta que a 

prática de reuso pode fazer. Devido ao conhecimento adquirido na etapa de elaboração dos 

processos foi possível observar que os projetos sem uso contínuo de reutilização são carentes 

das melhores práticas da engenharia de software, como por exemplo, os padrões de projeto.  

 No momento em que a chamada “cultura de reuso” faz parte do ambiente 

comum da organização, o pensamento dos integrantes se torna diferente, o “criar algo novo” a 

todo momento deixa de existir, dando lugar ao “verificar se já existe” ou ainda “criar algo que 

possa ser reutilizado”. Agregado a isso outras práticas de engenharia virão, como os padrões 

de projeto. Assim que os benefícios se tornarem reais, outras práticas tendem a ser 

implantadas naturalmente nos projetos e na organização. O processo de reuso com o tempo 

cria a necessidade da aplicação de outros princípios da engenharia de software, ao reutilizar, a 

refatoração é aplicada para aumentar a reusabilidade de um ativo, o que leva a criação de 

padrões para dar mais qualidade ao produto desenvolvido, e ainda, dependendo do caso, a 

reengenharia pode ser aplicada com ideias de padrões de projeto, reuso de software e 

refatoração juntos. 

 Não pode-se apenas citar ganhos para uma organização que implanta um 

processo de reuso, o recursos humanos, ou seja, seus integrantes tornam seu trabalho algo 

muito mais prático e simples, desde a manutenção, até a extensão e criação de novos 

produtos. Há ainda a agregação de conhecimento contínua, pois como dito o reuso leva à 

outras práticas de engenharia, capacitando cada vez mais o colaborador, podendo assim um 

programador evoluir para um engenheirode software, este por sua vez um arquiteto de 

software, assim por diante. 
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 Reuso na teoria é bem diferente da prática, os ganhos teorisados não são 

evidenciados no momento em que um processo é implantado em uma organização, raro será o 

caso em que logo após a implantação de um novo método ou processo, ganhos sejam obtidos 

de imediato. É necessário adaptação e esforço da empresa como um todo para ela ser bem 

sucedida em seus novos empreendimentos de qualidade, se isso ocorrer, com o tempo, os 

ganhos se tornarão reais, e serão cada vez mais altos, principalmente nos quesitos tempo, 

produtividade e qualidade. 
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