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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.  

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

Reutilização do MPS.BR nível E, além de implementações em um sistema de gestão com 

foco na reutilização a fim de se ganhar produtividade, tempo e qualidade. 

Pretende-se com isso, estabelecer uma forma eficaz de se aplicar o reuso de software em 

empresas seguindo as diretrizes do MPS.BR, com um 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. 

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

MPS.BR level E, and implementations in a management system focusing on reuse in order to 

gain productivity, time and quality. 

It is intended to 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  

 

Empresas de software que pretendem otimizar o tempo, aumentar a 

produtividade e qualidade de seus produtos, precisam criar estratégias eficientes, 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 dita por Sametinger [6]. 

Para ele: "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 em nenhum material um modelo com processos, para de fato, se implantar o reuso 

baseado no MPS.BR nível E em empresas. 

Neste trabalho, busca-se definir os processos por meio de estratégias 

condizentes com as diretrizes da Gerência de Reutilização do MPS.BR nível E, que forneçam 

suporte à criação de um processo completo de reuso. Além de um estudo em cima de 

implementações em um software de gestão focando a reutilização. 

Este trabalho está divido da seguinte forma: no Capítulo 2 serão apresentados 

os conceitos sobre reutilização, MPS.BR nível E, engenharia de software entre outras. No 

Capitulo 3, serão apresentados os objetivos deste trabalho. O desenvolvimento está no 

Capítulo 4, onde estão todos os processos e o estudo de implementações, e finalmente no 

Capítulo 5 serão apresentadas às conclusões deste trabalho e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METOLÓGICA E ESTADO DA ARTE  

 

Reuso de software consiste em reutilizar aquilo que engloba o ciclo de vida 

de um software. Aqueles elementos que fazem parte do ciclo de vida chamamos de artefato, 

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

 

“Artefatos são quaisquer produtos gerados no ciclo 

de vida de desenvolvimentos de um 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]. 

 

De acordo com o guia de implementação da SOFTEX: 

 

"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 
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Empresas (SEBRAE) e Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID)". [7] 

 

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 

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; 
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 GRU 5.  Os usuários de ativos reutilizáveis são notificados sobre 

problemas detectados, modificações realizadas, novas versões disponibilizadas e 

descontinuidade de ativos. 

 

Reuso de software é uma área da engenharia de software, não pode-se falar 

sobre reuso sem explicar alguns conceitos de engenharia e algumas de suas áreas que 

contribuem para a reutilização. 

Sametinger coloca que a “engenharia de software cobre as atividades 

necessárias para desenvolver um sistema de software” [6], ou seja, o reuso está inserido na 

engenharia de software e além disso, está ligado à outras áreas da engenharia, como: 

reengenharia, engenharia reversa, padrões de projeto (design patterns) etc. 

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. Além disso no artigo de Olivera et al. 

[5], são propostos metologia e ferramenta para esta identificação automática, o que será mais 

estudado no decorrer do desenvolvimento. 

 

Uma afirmação de Sametinger, fornece uma boa ideia do conceito de 

engenharia ligada à reuso de software, ele coloca:  

 

“A engenharia de software abrange as actividades 

que são necessárias para desenvolver um sistema de 

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 
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sistemas a partir do zero para atender a certos 

requisitos.” [6]. 

 

A nível de código, temos dentro da reengenharia a refatoração, que é a 

"técnica disciplinada para reestruturar um corpo de código existente, alterando sua estrutura 

interna sem mudar seu comportamento externo" [8]. 

 

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

design patterns (padrões de projeto), uma boa descrição é dada por Christopher Alexander:  

 

“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" [9]. 

 

Para se implantar de fato o reuso em empresas que se propõe neste trabalho, 

um modelo de processos baseado nas diretrizes MPS.BR é necessário. Assim, serão utilizados 

conceitos coletados em livros, artigos, entre outros materiais, conteúdos de diversos autores 

para auxiliar na produção desse modelo. 
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3 OBJETIVOS 

 

Definir os processos com estratégias eficientes cobrindo as exigências do 

processo de Gerência de Reutilização do MPS.BR nível E, possibilitando assim uma forma 

das empresas terem ganhos em produtividade, tempo e qualidade em seus produtos. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Implementar módulos em um sistema de gestão com foco na 

reutilização. 

 Possuir ao fim, uma análise sobre a aplicação dos processos de reuso e 

as implementações, ressaltando todos os prós, contras e considerações identificados. 
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4 DESENVOLVIMENTO 

 

Definir os processos com estratégias eficientes cobrindo as exigências do 

processo de Gerência de Reutilização. Tratar sobre o que será falado nesta seção. Apenas os 

processos estarão presentes nessa versão parcial, mas ainda precisam ser melhorados de uma 

forma geral. 

 

A importância da reutilização já foi levantada, nos seguintes tópicos serão 

explicados os processos detalhadamente e o estudo de caso. 

 

4.1 ENGENHARIA DE SOFTWARE   

 Aqui falar sobre a engenharia de software, sua importância no reuso de 

software 

4.1.1 Reengenharia 

 Falar sobre a relação da reengenharia com o reuso. 

4.1.2 Refatoração 

 Falar sobre a relação da refatoração com o reuso e os benefícios de seu uso. 

4.1.3 Design Patterns 

 Falar sobre a relação do design patterns com o reuso e os benefícios de seu 

uso. 

 

4.2 TIPOS E TÉCNICAS DE REUSO 

 Tratar sobre os tipos e técnicas de reuso 

 

4.3  MELHORIA NO PROCESSO DE SOFTWARE BRASILEIRO 

 

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

Reutilização em seu nível E já citados anteriormente, agora serão apresentadas as ideias para 

cada um destes tópicos e na sequência os processos para que de fato seja possível efetivar o 

processo como um todo. 

 

4.3.1 GRU 1 
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  “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]. 

 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, particularmente eu gosto de chamar esses critérios 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. 

 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. 

 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. 

 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. Neste trabalho é 

apresentado um modelo para classificação, que pode ser utilizado como base para qualquer 

organização adaptá-lo se considerar necessário. 

 Descontinuidade: 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 
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apresentado. O critério mais comum para descontinuar um ativo é tempo sem utilização, por 

exemplo: ativo ficou x meses sem ser utilizado. 

 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. 

 

4.3.2 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 
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ferramentas open-source chamadas DAMs, que são gerenciadores de ativos digitais, que 

podem ser utilizados também. 

 

 

4.3.3 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 

deve ser registrado. É através desse registro que são levantados os tempos de uso de cada 

ativo, informação necessária em caso de descontinuação. 

 

4.3.4 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. 

 

4.3.5 GRU 5 
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 “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. 

 

4.4 PROCESSOS 

 

 Nesta seção será explicado o fluxo do processo como um todo, onde as atividades serão 

representadas por tabelas. 

  

4.4.1 Gerência de Reutilização 

 

 Na imagem a seguir está representado o fluxo principal do processo de 

Gerência de Reutilização, detalhes sobre os processos intermediários nas próximas sub-

seções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Processo de Gerência de Reutilização 

 

Produção/Identi

ficação do Ativo 

Entrada do Ativo na 

Biblioteca 

Manutenção da 

Biblioteca 
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4.4.1.1 Produção/Identificação do Ativo 

 Este processo não é requisito no MPS.BR nível E, mas não deixa de ser 

importante, na imagem a seguir é mostrado o fluxo de identificação de ativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Identificação de Ativos 

 

Descrição da Atividade 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: 

1. Análise da estrutura e arquitetura do Sistema; 

2. Identificação do escopo das aplicações; 

3. Separação das aplicações para criação da base de 

conhecimento. 

Responsável: Gerente de Reutilização 

Participante: Equipe de Reutilização 

Artefato de 

entrada: 
 

Artefato de Saída:  Aplicações do sistema identificadas e separadas 

Ferramenta:  

Análise do sistema 

Colheita 

Criação de Base de 

Conhecimento 

Análise dos artefatos 
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Tabela 4.1 – Atividade Análise do Sistema 

 

Descrição da 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 4.2 – Atividade Criação da Base de Conhecimento 

 

Descrição da 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. 

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 



 22 

Artefato de 

entrada: 
 Base de Conhecimento 

Artefato de Saída:  Artefatos analisados 

Ferramenta:  

 

Tabela 4.3 – Atividade Análise de Artefatos 

 

Descrição da 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 

Ferramenta:  

 

Tabela 4.4 – Atividade Colheita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise de 

necessidades 

Criação do Ativo de 

Software 
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Figura 4.3 – Produção de Ativos 

 

 

 

Descrição da 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 

Artefato de 

entrada: 
 

Artefato de Saída:  

Ferramenta:  

 

Tabela 4.5 – Atividade Análise de necessidades 

 

Descrição da 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:  
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Tabela 4.6 – Atividade Criação do Ativo de Software 

 

 

4.4.2 Entrada de Ativos na Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Entrada de Ativos na Biblioteca 

 

Descrição da Atividade de Aceitação do Ativo de Software: 

 

Descrição: 
Para um Ativo de Software passar pelo processo de Aceitação, 

ele deve atender aos seguintes critérios: 

Sim 

Sim 

Não 

Ativo 

certificado? 

Aceitação do Ativo 

de Software 

Ativo aceito? 

Certificação do 

Ativo Candidato 

 

Avaliação Primária 

do Ativo Certificado 

Classificação do 

Ativo Avaliado 

  

Não 
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- 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 4.7 – Atividade Aceitação do Ativo de Software 

 

 

Descrição da Atividade de Certificação do Ativo: 

 

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 
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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 4.8 – Atividade Certificação do Ativo de Software 

 

Descrição da Atividade de Avaliação Primária do Ativo de Software: 

 

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 
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Artefato de Saída:  Ativo Avaliado 

Ferramenta:  

 

Tabela 4.9 – 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. 

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 4.10– Atividade Classificação do Ativo de Software 

 

 

4.4.3 Manutenção da Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não 

Avaliação do Ativo Reutilizável 

Ativo para 

Descontinuação? 

Sim 

Descontinuação do Ativo 
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Figura 4.5 – Manutenção da Biblioteca 

 

Descrição da 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 4.11 – Atividade Avaliação do Ativo 

 

Descrição da 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 

Responsável: Gerente de Reutilização 

Participante:  

Artefato de 

entrada: 
 Comunicado de Avaliação 

Artefato de Saída:  Ativo Descontinuado 

Ferramenta:  
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Tabela 4.12 – Atividade Descontinuação do Ativo 

 

4.5 ESTUDO DE CASO 

 Apenas no final do trabalho. 

4.5.1 Reuso de Software x Ruby on Rails 

 Será falado sobre reuso de software com relação ao framework Ruby on 

Rails. 

4.5.2 Relatório de implementação 

 Relatório sobre as implementações. 
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5 CONCLUSÃO 

 Para o projeto final falta melhorar a fundamentação teórica, principalmente 

a parte de engenharia de software (reengenharia, refatoração, design patterns) e diversas 

explicações. Para a próxima versão técnicas e conceitos pró-reuso serão pesquisadas mais a 

fundo. Introdução será aprimorada e claro, o desenvolvimento, metade dele não pode ser feito 

ainda, mas o que já foi feito também será revisado e melhorado. 
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