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RESUMO 
 

O Model Driven Development (MDD) é um paradigma de desenvolvimento de produtos de 
software, cujo objetivo é colocar os modelos como o artefato central do processo de 
desenvolvimento, ao invés do código-fonte. Nos últimos anos, pesquisas na área de 
Engenharia de Software têm criado e adaptado definições, métodos e estruturas para a 
realização desse paradigma. No entanto, os modelos de processo de desenvolvimento de 
software, bem como as atividades de testes envolvidas nestes modelos não são adequados e 
não permitem o uso efetivo desse paradigma. Tendo em vista que, a área de Engenharia de 
Software possui como objetivo principal o desenvolvimento de produtos de software com 
qualidade, é necessário também que estes modelos de processo de desenvolvimento envolvam 
cada vez mais abordagens de teste de software, com o intuito de realizá-los desde as fases 
iniciais software, visando que os erros sejam identificados e corrigidos quanto mais cedo 
possível, agregando qualidade ao software. Uma abordagem que faz uso de modelos no teste 
de software é o Model Driven Testing (MDT), a qual faz uso de práticas do MDD, através da 
geração automática de artefatos de teste de acordo com as regras de transformação pré-
definidas a partir de modelos de desenvolvimento. Desta forma, este trabalho apresenta o 
Qualitas, um modelo de processo para o desenvolvimento de software orientado a modelos, 
que possibilite tanto o uso de modelos quanto a efetiva integração do MDD e MDT. O 
modelo busca promover um maior controle das etapas e atividades do processo de 
desenvolvimento de software, como também agregar qualidade aos produtos de software 
desenvolvidos. Uma avaliação e um estudo experimental do Qualitas foi realizada através da 
implementação de funcionalidades relacionadas ao Sistema de Triagem Neonatal do Hospital 
Universitário (HU) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), destacando as vantagens e 
mostrando as limitações do modelo. 
 
Palavras-chave: Model Driven Development, Model Driven Testing, modelo de processo, 
qualidade de software. 
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ABSTRACT 

 
The Model Driven Development (MDD) is a paradigm of development of software products, 
whose objective is to put the models as the main artifact of the development process, instead 
of putting the source code. In recent years, researches in Software Engineering area have 
created and adjusted definitions, methods and structures for the achievement of this paradigm. 
However, the models of the software development process, as well as testing activities 
involved in these models are not adequate and do not allow the effective use of this paradigm. 
In order that the Software Engineering area has as it main goal, the development of software 
products with quality, it is also necessary that these models of the development process 
involves increasingly approaches to software testing, with the intent to commit them from the 
early stages, aiming to identify and correct the errors as soon as possible, adding quality to the 
software. An approach that uses models in software testing is the Model Driven Testing 
(MDT), which one makes use of the MDD practices, through the automatic generation of test 
artifacts according to the rules of predefined transformation from development models. Thus, 
this work presents the Qualitas, a model for the development of model-driven software, which 
allows the use of both models in the effective integration of MDD and MDT. The model 
seeks to promote a greater control of the stages and activities of the software development 
process, but also to add quality to software products developed. A review and an experimental 
study of Qualitas was performed through the implementation of activities related to the 
Federal University of Sergipe (UFS) Neonatal Screening System of the University Hospital 
(HU) functionality, highlighting the advantages and limitations of the model presented. 
 

Keywords: Model Driven Development, Model Driven Testing, process model, software 
quality. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

A demanda por software vem crescendo em ritmo acelerado para atender às 

necessidades cotidianas das pessoas e organizações como, por exemplo, apoiar a realização de 

atividades comerciais, de entretenimento, hospitalares, entre outras (PRESSMAN; LOWE, 

2009). Para atender essa crescente demanda diversos desafios são enfrentados no 

desenvolvimento de software, tais como: maior complexidade e comunicação entre as 

aplicações, constantes mudanças de requisitos, necessidade de maior qualidade e redução de 

custos, cumprimento de prazos e surgimento de novas tecnologias (PRESSMAN, 2011). 

Com isso, o processo de desenvolvimento de software passa por intensas 

transformações nas últimas décadas e novos modelos de processos são propostos objetivando 

solucionar não apenas os desafios acima mencionados, mas outros problemas como: (i) 

portabilidade, devido à atualização ou modificação frequente da tecnologia; (ii) manutenção e 

documentação, pelo fato, da documentação não ter nenhuma influência no código e vice-

versa; e, (iii) produtividade, devido os desenvolvedores muitas vezes considerarem que 

codificar seja mais produtivo que elaborar modelos e documentação (NIKULSINS e 

NIKIFOROVA, 2008).  

Ao longo do tempo, foram utilizados diferentes modelos de processos, sem que estes 

acompanhassem a velocidade e intensidade das expectativas de usuários e clientes, que 

almejam um produto de software de qualidade, baixo custo e alta complexidade em suas 

operações, tornando o desenvolvimento de software com padrão de qualidade, atualmente um 

dos maiores desafios da indústria.  

Para desenvolver software com qualidade é importante a adoção de um processo de 

desenvolvimento, o qual serve como uma estrutura com tarefas pertinentes à construção de 

um software (PRESSMAN, 2010). Sommerville (2007) define processo de software como um 

conjunto de atividades e resultados associados que desenvolve um produto de software, para o 

autor quatro atividades são comuns a todos os processos de software, sendo elas:  

• Especificação de Software: atividade em que o software a ser desenvolvido é 

definido, bem como, as restrições para a sua operação; 

• Desenvolvimento de Software: nesta atividade, o software é projetado e 

desenvolvido;  
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• Validação de Software: atividade onde o software é verificado com o intuito de 

validar o atendimento das especificações feitas pelo cliente; e,  

• Evolução de Software: o software é ajustado com o intuito de atender as 

mudanças de requisitos tanto do cliente quanto do mercado. 

No entanto, a existência de um processo de desenvolvimento de software não garante 

que o software será de qualidade ou atenderá às necessidades dos clientes (PRESSMAN, 

2010). Em paralelo, a utilização de um processo de teste de software pode agregar qualidade 

ao software desenvolvido, como também, realizar melhorias no processo de software 

utilizado, através do aperfeiçoamento de suas atividades (SANTOS, 2006). 

Entretanto, o processo de teste é dependente da conclusão dos produtos e atividades do 

processo de desenvolvimento. A integração desses processos durante a execução das 

atividades, com a consequente geração dos artefatos previstos, é um pré-requisito para 

viabilizar o processo de desenvolvimento de software com a qualidade almejada (BASTOS et 

al., 2007), ou seja, é importante que o processo de desenvolvimento ocorra em paralelo ao 

processo de teste de software, isto é, com o início da análise dos requisitos, também inicie as 

atividades de teste (SOUZA, 2009).   

Embora, o processo de desenvolvimento e o processo de teste exerçam papel 

fundamental no aprimoramento da qualidade dos produtos de software, as empresa têm 

investido muito pouco nesta questão, subestimando a importância destes processos (SOUSA, 

2009). 

Como contorno a este cenário, novas abordagens de desenvolvimento de software, tem 

sido propostas com o intuito de aumentar a produtividade, reduzir custos e tempo, além de 

aumentar a qualidade do produto final. Entre elas estão às abordagens dirigidas a modelos, as 

quais propõem facilitar a construção, manutenção, reuso e portabilidade do software, a partir 

da promoção dos modelos a artefatos principais do processo de desenvolvimento.  

Boehm (2006) faz uma retrospectiva da evolução nas últimas décadas e uma avaliação 

das tendências para os próximos anos da Engenharia de Software, como apresentado na 

Figura 1.1. Neste trabalho fica evidenciado o crescimento da abordagem dirigida a modelos, 

principalmente num cenário de integração global de sistemas, que exige um alto grau de 

integração e confronto entre modelos.   

 

 

 



 

22 
 

 

 

Figura 1.1: Evolução e tendências em Engenharia de Software. 
Fonte: Traduzida de Boehm (2006). 
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 Como destacado na Figura 1.1, o Model Driven Development (MDD) ganha 

importância ao longo dos anos por ser uma opção para integração de sistemas e ambientes, 

além de permitir um alinhamento entre a visão de negócio e a visão de desenvolvimento. A 

necessidade de integrar diferentes modelos e torná-los interoperáveis e colaborativos são os 

desafios para os próximos anos.  

Outra abordagem que faz uso de modelos é conhecida como Teste Dirigido a Modelo 

(Model Driven Testing – MDT), a qual faz uso de práticas do MDD, através da geração 

automática de artefatos de teste (casos de teste, oráculos1, entre outros.) de acordo com regras 

de transformação pré-definidas a partir de modelos de desenvolvimento, que são fortemente 

conectados, contribuindo com o aumento da efetividade, confiabilidade e produtividade nos 

processos de teste. Esses artefatos gerados poderão servir para a execução em diferentes 

plataformas (ALVES et al., 2008). 

Alves et al. (2008) ainda ressaltam que ambas as abordagens são promissoras e vêm 

conseguido resultados positivos quando aplicadas separadamente. A integração de MDD e 

MDT tem potencial para trazer benefícios como: (i) a diminuição do custo de 

desenvolvimento de um software e os casos de teste associados, sobre múltiplas plataformas; 

(ii) alcance de um alto nível de automação do processo de desenvolvimento através do 

mapeamento e transformações entre os modelos; (iii) facilidade para incorporação de 

mudanças de requisitos, associando os testes; e, (iv) menores custos para manutenção e 

evolução do software. 

Diante do exposto, visando contribuir com o desenvolvimento de software, este 

trabalho propõe o Qualitas, um modelo de processo de desenvolvimento de software 

orientado a modelos, com o objetivo de permitir a efetiva integração entre MDD e MDT, além 

de trazer para o centro do processo, os modelos. 

 

1.1 Problemática e Motivação  

A Engenharia de Software tem utilizado vários modelos de processos para o 

desenvolvimento de software, que evoluíram com o passar do tempo. Desde a década de 

1950, modelos de processos são adotados como instrumento para orientar a condução dos 

projetos, como por exemplo, o processo Semi Automated Ground Environment (SAGE) 

proposto na década de 1950, foi adotado pelas Forças Aéreas Americana e Canadense para 

                                                                 
1
 Oráculos são fontes utilizadas para determinar os resultados esperados e compará-los com os resultados reais 

produzidos pelo software em teste. Um oráculo pode ser um sistema existente (para um benchmark), um manual 
de usuário ou o conhecimento especializado de um indivíduo, porém, não deve ser o código-fonte. 
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orientar o desenvolvimento de software que na época exigia da equipe um conhecimento 

profundo de hardware e linguagens de máquina. Na década de 1970, o modelo Cascata torna-

se o principal modelo de processo adotado pelas empresas até meados da década de 1990, 

quando novas tecnologias começam a exigir um desenvolvimento célere e suporte a Web. 

Estes fatos estimularam pesquisas e propostas para processos e abordagens de 

desenvolvimento ágeis e entregas mais rápidas (BOEHM, 2011). 

Pelo fato de MDD e MDT serem abordagens recentes, não existem modelos de 

processos que orientem e apoiem as equipes de desenvolvimento fazendo com que sejam 

subutilizadas ou com um esforço desnecessário, desmotivando sua adoção. Os benefícios 

vislumbrados para estas abordagens acabam se invertendo e se tornando problemas 

(HAILPERN e TARR, 2006; MILICEV, 2009; MACIEL, 2010; SOUZA, 2011). 

Além dos benefícios advindos de uma integração é preciso considerar que um modelo 

de processo deve também considerar as boas práticas de Engenharia de Software. 

Sommerville (2007) recomenda as seguintes práticas: 

• Desenvolver o software iterativamente, realizando o planejamento dos 

incrementos com base nas prioridades do cliente, como também, o 

desenvolvimento e a entrega das funcionalidades de maior prioridade; 

• Gerenciar os requisitos, documentando de forma clara os requisitos do cliente e 

acompanhando as mudanças destes, bem como, fazendo a análise do impacto 

destas mudanças; 

• Modelar o software visualmente, utilizando modelos em UML para representar 

os comportamentos estáticos e dinâmicos do software; 

• Verificar a qualidade do software, garantindo que o software está atendendo 

aos padrões de qualidade da empresa e necessidades do cliente; e, 

• Controlar as mudanças do software, fazendo uso de um sistema de 

gerenciamento de mudanças e configuração. 

Considerando os fatores que motivaram este trabalho destacam-se tanto a falta de 

integração entre o MDD e o MDT, quanto as necessidade de um modelo de processo de 

desenvolvimento de software orientado a modelos alinhado às boas práticas de Engenharia de 

Software.  
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1.2 Hipótese 

 Este trabalho está pautado na hipótese de que é possível uma integração das 

abordagens de MDD e MDT através de um modelo de processo, alinhado às boas práticas de 

Engenharia de Software. 

 

1.3 Objetivos  

Nessa seção é apresentado o objetivo geral deste trabalho, bem como os objetivos 

específicos que contribuirão para a consecução deste. 

 

1.3.1 Objetivo Geral  

Este trabalho propõe o Qualitas, um modelo de processo de desenvolvimento de 

software orientado a modelos, que visa integrar o MDD e o MDT, promovendo os modelos a 

artefatos principais do processo de desenvolvimento e assim estimular a adoção das 

abordagens dirigidas a modelos.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Para alcançar o objetivo proposto, alguns objetivos específicos foram definidos, a saber: 

• Avaliação dos processos, tanto do desenvolvimento de software quanto do teste de 

software, com o objetivo de analisar as semelhanças e as lacunas existentes;  

• Identificação dos principais pontos de convergência e divergência entre o MDD e 

o MDT, tendo em vista estabelecer o alinhamento entre estas abordagens;  

• Definição do modelo de processo de desenvolvimento de software orientado a 

modelos, visando melhorar o desenvolvimento de sistemas de software a partir da 

integração do MDD e MDT e o uso de abordagens dirigidas a modelos; e, 

• Aplicação do modelo proposto, através de um estudo de caso, com intuito de 

validar a hipótese de pesquisa e o modelo, além da viabilidade e limitações deste. 

 

1.4 Trabalhos Relacionados 

O processo de revisão sistemática adotado neste trabalho foi o proposto por Kitcheham 

et al. (2004). A partir das Strings2 de busca retornaram 337 trabalhos, que após a análise dos 

                                                                 
2
 Strings de busca utilizadas em inglês foram:  

(MDT or MBT) or (model and (driven or based) and (testing or test) and software); 
(MDD or MBD) or (model and (driven or based) and development and software); 
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títulos e dos resumos, foram descartados 245 trabalhos a partir dos critérios de exclusão3. Dos 

92 trabalhos restantes que tiveram seus conteúdos avaliados, apenas 7 foram considerados 

relevantes para esta comparação pelo fato destes sugerirem algum processo relacionado tanto 

ao MDD quanto ao MDT. O Quadro 1.1 apresenta um resumo da quantidade de trabalhos por 

fonte de pesquisa. 

 

Quadro 1.1: Resumo da revisão sistemática. 

Fontes Excluídos Pré-Selecionados Total 

IEEE 112 37 149 
ACM 8 1 9 

CAPES 22 8 30 
SPRINGER 95 24 119 
ELSEVIER 3 3 6 

Google Acadêmico 5 19 24 
TOTAL 245 92 337 

 

O Quadro 1.2 apresenta um resumo comparativo entre os trabalhos relacionados e essa 

proposta. 

 

Quadro 1.2: Resumo comparativo entre os trabalhos relacionados e a proposta. 

Autores 

Foco da Abordagem 
Processo de 

MDD 
Processo de 

MDT 
Proposta de Integração 

entre os Processos MDD e 
o MDT 

Larrucea et al. (2004) X   
Dai (2004)  X  
Li et al. (2006)  X  
Alves et al. (2008) X X Parcialmente 
Souza (2009)  X  
Asadi et al. (2010) X   
Feudjio (2011)  X  
Proposta deste trabalho X X X 

                                                                                                                                                                                                        

(strategy or approach) and (integration) and (MDD or MBD) or MDA or (MDT or MBT) or (model and (driven 
or based) and development and architecture and (testing or test) and software); 
(methodology or methodologies or technique or method) and (integration) and (MDD or MBD) or (MDT or 
MBT)  or (model and (driven or based) and development and (testing or test) and software); 
process and (MDD or MBD) or (MDT or MBT) or (model and (driven or based) and development and (testing 
or test) and software). 
*Estas Strings de busca também foram utilizadas em português. 
3
 Critérios de Exclusão: 

Trabalhos curtos e/ou de pouca relevância e/ou incompletos;  
Trabalhos repetidos, apenas o primeiro foi considerado;  
Trabalhos referentes a um mesmo estudo de fontes diferentes, o mais completo será considerado, a menos que 
tenham informação complementar. 
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Larrucea et al., (2004) propõem uma metodologia de desenvolvimento de software 

focada em MDA. Apesar de descreverem o processo MDD e o seu fluxo de trabalho 

(Workflow) principal, incluindo o teste de software, não citam como realizar tal atividade. 

Dai (2004) apresenta um resultado da utilização do MDT, bem como, introduz a uma 

metodologia que mostra como derivar um modelo com o perfil de teste proposto pelo Object 

Management Group (OMG) a partir de um modelo de design do sistema. Porém, o artigo não 

deixa claro o que fazer para integrar o desenvolvimento e os modelos de teste. 

Li et al. (2006) apresentam uma metodologia de MDT para testar aplicações Web, no 

entanto, não contemplam questões como portabilidade e interoperabilidade nos testes. 

Alves et al. (2008), discutem objetivos e questões fundamentais sobre como integrar 

processos de MDD e MDT e apresentam uma proposta de integração de forma ampla a partir 

de um estudo de caso. Porém, não apresentam uma metodologia de realização para a 

integração. 

Souza (2009) expõe um processo de teste para abordagem dirigida por modelo, 

descrevendo os passos a serem seguidos para uso do framework ATCM (Automatic Test Case 

Based on Models), cujo objetivo é transformar um modelo de teste em um modelo de teste 

específico de plataforma, a fim de gerar automaticamente casos de teste para testar o código 

fonte gerado.  

Em Asadi et al. (2010), apresenta-se uma proposta de processo de software utilizando 

MDA, apesar de citar algumas atividades de testes, o trabalho não apresenta um processo de 

teste de software. 

O trabalho de Feudjio (2011) propõe uma metodologia para o teste de software 

dirigido a modelos e orientado a padrão, cobrindo o processo de teste e avaliando o seu 

impacto sobre esse processo em particular, e sobre o processo de engenharia de software 

como um todo. 

A maioria dos trabalhos abordam o desenvolvimento de software e de testes de 

software orientados a modelos, especificamente MDD e MDT, de forma separada, não 

mostrando uma integração entre estes e nem descrevendo como as equipes de 

desenvolvimento de software podem utilizá-los. Exceto o trabalho de Alves et al. (2008), que 

apresenta parcialmente uma proposta de integração entre os processos, os demais trabalhos 

ainda se referem a uma metodologia, quando de fato propõem etapas de processo. Diante 

disso, a proposição do modelo de processo Qualitas, integrando MDD e MDT, orientará as 
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equipes e permitirá a realização das atividades de ambos os processos, almejando uma 

redução no prazo e custo, e assim criar condições de construir e evoluir produtos de software 

usando modelos.  

 

1.5 Metodologia 

Segundo Wazlawick (2008), a pesquisa realizada nesta proposta é classificada em 

relação à apresentação de uma forma diferente de resolver um problema, visando buscar uma 

solução para a problemática abordada através de um mecanismo diferente dos estudados e/ou 

propostos anteriormente, de maneira a alcançar resultados melhores dentro de um 

determinado contexto. 

A Figura 1.2 mostra o enquadramento metodológico desta pesquisa, alinhado com as 

seguintes modalidades de pesquisa científica: 

• Quanto à natureza da pesquisa: Pesquisa Aplicada, pois gera conhecimentos para 

aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos (MIGUEL, 2007); 

• Quanto à abordagem do problema: Pesquisa Qualitativa, onde o pesquisador 

busca compreender os fenômenos observando-os, interpretando-os e descrevendo-

os (MELLO et al., 2012); 

• Quanto aos objetivos: Pesquisa Exploratória proporciona maior familiaridade com 

o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses (GIL, 1996); 

• Quanto à natureza das fontes: (i) Pesquisa Bibliográfica, a qual é realizada a partir 

do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 

impressos, como livros, artigos, dissertações, entre outros. Utilizando-se de dados 

ou de categorias teóricas trabalhadas por outros pesquisadores e que estejam 

devidamente registrados (SEVERINO, 2007); e, (ii) Pesquisa Experimental, que 

torna o próprio objeto em sua concretude como fonte e o coloca em condições 

técnicas de observação, onde são criadas condições adequadas para sua análise 

(SEVERINO, 2007); e, 

•  Quanto aos procedimentos técnicos: Estudo de Caso, o qual concentra no estudo 

de um caso particular, considerado representativo de um conjunto de casos que 

são comparáveis (SEVERINO, 2007). 
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Figura 1.2: Enquadramento metodológico da pesquisa. 
Fonte: Adaptado de Pina (2013). 

 

Para a realização do estudo de caso, adotou-se o método de condução de estudos de 

casos definido por Miguel (2007), apresentado na Figura 1.3, onde inicialmente definiu-se 

uma estrutura conceitual-teórica acerca do tema estudado. Em seguida, planejou-se a 

execução do estudo de caso. Em seguida, o estudo de caso foi executado e os dados foram 

coletados e analisados. Por fim, esta dissertação foi escrita para descrever a execução e as 

conclusões do trabalho.  

 

 
Figura 1.3: Método de condução de estudos de casos. 
Fonte: Adaptado de Miguel (2007) apud Pina (2013). 

 

Este trabalho foi executado de acordo com o seguinte roteiro: 

• Revisão bibliográfica, em que foi feita uma pesquisa a partir de materiais já 

publicados, constituídos principalmente por livros, artigos de periódicos, 

dissertações e teses;  

• Estudo e análise de conceitos e tecnologias que apoiam o desenvolvimento e 

testes dirigidos a modelos; 

• Definição do modelo de processo que integra o MDD e o MDT, utilizando 

como entrada a revisão bibliográfica e a análise realizada nas etapas anteriores;  

• Implementação de um estudo de caso como forma de avaliar a metodologia 

proposta em relação a sua aplicabilidade e benefícios; e, 

• Análise da eficiência e limitações do modelo de processo Qualitas e 

consequentes refinamentos. 
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1.6 Contribuições Esperadas  

O modelo apresentado por este trabalho propõe um modelo de processo integrando 

MDD e MDT, que inclui fases, etapas e atividades, desta forma espera-se que o modelo 

contribua com o aumento da produtividade e utilização pelas equipes das abordagens dirigidas 

a modelos.  

Enquanto trabalho acadêmico, esta proposta contribui para área da Engenharia de 

Software, ao trazer a discussão quanto à execução do MDD em conjunto com o MDT e a 

importância do papel dos modelos no desenvolvimento e teste de software, assim como criar 

condições para um uso eficiente e significativo destas abordagens. 

 

 1.7 Organização da Dissertação  

O texto desta dissertação está organizado em 5 capítulos, além desta introdução. Os 

tópicos a seguir descrevem o conteúdo de cada um destes capítulos, sendo eles: 

• Capítulo 2: apresenta o cenário atual da Engenharia de Software, abordando os 

conceitos relacionados aos processos de desenvolvimento e teste de software; 

• Capítulo 3: descreve os conceitos e evolução das principais abordagens dirigidas 

a modelos, bem como, apresenta uma avaliação das ferramentas, linguagens e 

padrões disponíveis; 

• Capítulo 4: descreve o modelo Qualitas e suas fases, etapas e atividades; 

• Capítulo 5: relata a experiência da validação do modelo Qualitas no 

desenvolvimento de funcionalidades relacionadas ao Sistema de Triagem 

Neonatal do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Sergipe 

(UFS); e, 

• Capítulo 6: apresenta as considerações finais, as principais contribuições, 

limitações deste trabalho e as oportunidades de trabalhos futuros. 

.  
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CAPÍTULO 2 

 

PROCESSOS E TESTE DE SOFTWARE 
 

Este capítulo discorre sobre o processo de desenvolvimento de software, abordando 

suas atividades, dando o enfoque ao teste de software e mostrando a importância de sua 

integração com o desenvolvimento de software. 

 

2.1 Cenário do Desenvolvimento de Software 

É perceptível como as organizações estão aumentando sua dependência tecnológica, 

levando suas operações internas a serem conduzidas e direcionadas por um conjunto cada vez 

maior de sistemas informatizados, buscando reduzir custos e a ampliar sua forma de atuação 

no mercado através do uso da tecnologia.  Desta forma, todas as variáveis envolvidas no 

processo de desenvolvimento de software têm um nível crescente de complexidade, 

ocasionando riscos de mau funcionamento, os quais aumentam proporcionalmente à 

complexidade do ambiente, tornando-se mais difícil desenvolver software com um nível de 

qualidade aceitável (BARTIÉ, 2002). 

Para France e Rumpe (2007), um fator significativo por trás da dificuldade do 

desenvolvimento de software é a grande diferença conceitual entre o problema e os domínios 

de implementação. Essa distância entre o cenário de desenvolvimento de software e o cenário 

idealizado junto à Engenharia de Software, ocorre devido ao mau uso e até mesmo o não uso 

dos fundamentos da Engenharia de Software para apoiar as atividades do desenvolvimento, 

tendo como consequência, o crescente custo com a manutenção dos software, gerando 

retrabalho em nível de requisitos, projeto, codificação e teste, atribuído a uma má definição do 

domínio do problema nas fases iniciais do desenvolvimento (ÁVILA E SPÍNOLA, 2007).  

Outro fator impactante no processo de desenvolvimento de sistemas de software é a 

elaboração e manutenção da documentação, a qual a maioria das vezes é feita somente como 

uma reflexão tardia. Contudo, como as organizações não utilizam o tempo necessário nas 

primeiras fases de desenvolvimento de software para elaborar a documentação de alto nível e 

os modelos, consequentemente precisam de um tempo maior na fase de manutenção para 

identificar o que o software está realmente atendendo (KLEPPE et al., 2003).  
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De acordo com o Chaos Report (2009), houve uma diminuição no percentual de 

sucesso dos projetos de software, isto é, projetos entregues no prazo, dentro do orçamento e 

com escopo completo, ficando com 32%. A porcentagem de projetos que falharam foi de 24% 

e de projetos deficientes foi de 44%. O gráfico 2.1 mostra um comparativo entre os anos de 

2004 a 2008 dos projetos que falharam, como também os que foram deficientes e os que 

obtiveram sucesso. Apresentando um aumento de 9% nos projetos que falharam do ano de 

2004 a 2008. Entre as causas estavam requisitos de software mal definidos, incompletos ou 

alterados, falta de preparo da gerência, falta de conhecimento da tecnologia e problemas de 

comunicação (HIRAMA, 2012). 

 

 

Gráfico 2.1: Situação dos projetos de software de 2004 - 2008. 
Fonte: Traduzido de Chaos Report (2009). 

 

Ávila e Spínola (2007) ressaltam a importância das atividades das fases iniciais do 

processo de desenvolvimento de software, conforme a tabela 2.1, a qual mostra que o custo 

das atividades relacionadas à análise de requisitos é baixo, fase em que grande parte dos 

defeitos são inseridos, sendo que o custo para corrigi-los nesta fase também é baixo. 
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Tabela 2.1: Cenário do desenvolvimento de software. 

Fases 
% custo de 

desenvolvimento 
% dos erros 
introduzidos 

% dos erros 
encontrados 

custo relativo 
de correção 

Análise de Requisitos 5 55 18 1 

Projeto (Design) 25 30 10 1 – 1.5 

Codificação e Teste de 
Unidade 

50    

Teste 10 10 50 1 – 5 

Validação e Documentação 10    

Manutenção  5 22 10 – 100 
Fonte: Ávila e Spínola (2007). 

 

Mohan et al. (2012) mostram que nas atividades de concepção do software são 

introduzidos de 50% a 65% de defeitos durante o processo de software. Processos de teste e 

de revisão precisam ser estabelecidos durante as atividades do processo de desenvolvimento 

para reduzir substancialmente a grande porcentagem de defeitos, reduzindo o custo das 

atividades subsequentes do processo de software. A tabela 2.2. mostra a porcentagem de 

defeitos introduzidos em cada fase do ciclo de vida de desenvolvimento de software. 

 

Tabela 2.2: Defeitos introduzidos em diferentes fases do desenvolvimento do software. 

Fase do Desenvolvimento de Software Percentual de Defeitos Introduzidos 

Requisitos 20% 
Projeto (Design) 25% 

Codificação 35% 

Manuais de Usuário 12% 

Correções ruins 8% 
Fonte: Traduzido de Mohan et al. (2012). 

 

Apesar do avanço no desenvolvimento de software nos últimos 40 anos, muitas 

empresas ainda estão presas a antigos paradigmas, impedindo o seu amadurecimento no 

processo de desenvolvimento de software (BARTIÉ, 2002), visto que, grande parte dos 

produtos de software ainda é entregue depois do prazo, acima do orçamento previsto, sem 

atender às necessidades dos clientes e com baixa confiabilidade devido à falta de qualidade 

(SCHACH, 2008). 

Para minimizar esta situação, a Engenharia de Software tem contribuído através de 

ferramentas de apoio para as atividades, métodos para orientar a realização de atividades, 

processos para definir as atividades e produtos, bem como, garantir a qualidade tanto do 
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processo quanto do produto de software. Nesse contexto, processos de software são 

importantes, visto que, estabelecem quais atividades permitem a obtenção do produto de 

software com qualidade (HIRAMA, 2012). Na próxima seção serão abordados alguns 

modelos de processo de desenvolvimento de software. 

 

2.2 Processo de Desenvolvimento de Software 

Para Kleppe et al. (2003), o processo de desenvolvimento de software é muitas vezes 

impulsionado pelo baixo nível de design, onde os documentos e diagramas produzidos 

durante as fases iniciais, como as descrições de requisitos e os vários diagramas em UML, 

perdem rapidamente o seu valor logo após o início da fase de codificação, devido às 

alterações feitas ao longo do tempo, ocasionando uma distância entre o código e a 

documentação.  

De acordo com Schach (2008), o processo de desenvolvimento de software abrange uma 

metodologia, com seu modelo de ciclo de vida de software e técnicas subjacentes, além de 

ferramentas e acima de tudo as pessoas envolvidas no desenvolvimento do software. 

Os modelos de processo de software servem como uma definição de alto nível das fases 

que ocorrem durante o desenvolvimento. Eles não têm como objetivo proporcionar definições 

detalhadas, mas, destacam as principais atividades e suas interdependências (SWEBOK, 

2004). Na seção 2.2.1 é apresentada uma revisão teórica sobre os modelos de processo de 

software. 

 

2.2.1 Modelos Prescritivos de Processo 

Os modelos prescritivos de processo foram originalmente propostos para organizar o 

desenvolvimento de software, os quais têm trazido uma estrutura útil para o trabalho de 

Engenharia de Software. Além disso, têm fornecido um roteiro efetivo para equipes de 

software, indicando um conjunto de elementos de processo composto por: tarefas, produtos de 

trabalho, mecanismos para garantia de qualidade e controle de mudanças para cada projeto de 

desenvolvimento de software e um fluxo de trabalho, o qual define como os elementos do 

processo interagem. Os principais modelos de processos de desenvolvimento de software são: 

Modelo em Cascata, Evolucionário e Incremental (PRESSMAN, 2010), os quais são 

brevemente descritos a seguir.  
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2.2.1.1 Modelo em Cascata 

O Modelo em Cascata sugere uma abordagem sistemática e sequencial para o 

desenvolvimento de software, iniciando com as especificações do cliente que progride ao 

longo do planejamento pelas fases de modelagem, construção e implantação, culminando na 

manutenção progressiva do software acabado (PRESSMAN, 2010). Inicialmente, o resultado 

de cada fase é formado de um ou mais documentos aprovados, sendo que a fase seguinte não 

deve iniciar antes que a fase anterior tenha terminado (SOMMERVILLE, 2007). A Figura 2.1 

apresenta as fases do modelo em cascata, sendo que na primeira fase, ocorre a iniciação do 

projeto e a especificação dos requisitos do software. As estimativas de prazo, custo, como 

também, a elaboração do cronograma do projeto são feitas na fase de Planejamento. Na fase 

de Modelagem, a análise e o projeto do sistema são realizados. Na fase de construção, o 

software é efetivamente desenvolvido e os testes são realizados e, por fim, na fase de 

implantação o software é entregue, sendo que, após a entrega, o software passa por 

manutenções.  

 

 

Figura 2.1: O modelo em cascata. 
Fonte: Pressman (2010). 

 

Atualmente, os sistemas de software são desenvolvidos rapidamente e sofrem muitas 

modificações. Para estes casos, o Modelo em Cascata é inadequado. No entanto, pode servir 

como um modelo de processo útil para casos nos quais os requisitos são fixos e o trabalho 

segue até o fim de forma linear (PRESSMAN, 2010). 

 

2.2.1.2 Modelo Evolucionário 

Os Modelos Evolucionários são baseados na ideia de desenvolvimento de uma 

implementação inicial, a qual mostra o resultado ao cliente por meio de versões sucessivas e 

incrementais, até que o sistema seja desenvolvido por completo (SOMMERVILLE, 2007). 

O Modelo Espiral é um exemplo de Modelo Evolucionário que combina a natureza 

iterativa da prototipagem com os aspectos controlados e sistemáticos do modelo em cascata. 

Usando o modelo espiral, o software é desenvolvido em uma série de versões evolucionárias. 
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Durante as primeiras iterações, as versões podem ser um modelo de papel ou protótipo. Nas 

últimas iterações são produzidas versões cada vez mais completas do sistema submetido à 

engenharia (PREESMAN, 2010). A figura 2.2 apresenta o funcionamento do modelo, onde o 

primeiro círculo em torno da espiral pode resultar no desenvolvimento da especificação de um 

produto, e passagens subsequentes em torno da espiral podem representar o desenvolvimento 

de um protótipo e progressivamente, versões mais sofisticadas do software. 

 

Figura 2.2: Um modelo espiral típico. 
Fonte: Pressman (2010). 

 

De acordo com Pressman (2010), a abordagem evolucionária exige uma competência 

considerável tanto na análise de riscos, quanto para aplicá-la com êxito, visto que, caso um 

risco importante não seja identificado e mitigado, fatalmente ocorrerão problemas. 

 

2.2.1.3 Modelo Incremental 

O Modelo Incremental combina elementos do modelo em cascata aplicando-os de 

maneira iterativa, conforme ilustrado na figura 2.3. Cada sequencia linear produz 

“incrementos” do software passíveis de serem entregues. Quando um Modelo Incremental é 

usado, o primeiro incremento frequentemente é chamado de núcleo do produto, onde, os 

requisitos básicos são atendidos. O núcleo do produto é usado pelo cliente e um plano é 

desenvolvido para o próximo incremento como resultado do uso e/ou avaliação 

(PRESSMAN, 2010). 
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Figura 2.3: O modelo incremental. 
Fonte: Pressman (2010). 

 

Vasconcelos (2006) cita as principais vantagens do modelo incremental, são elas: (i) a 

funcionalidade do sistema estará disponível mais cedo, pois ela é entregue a partir dos 

incrementos; (ii) os incrementos iniciais agem como um protótipo para auxiliar no 

levantamento dos requisitos para os incrementos finais; (iii) diminuição dos riscos de falhas 

no projeto como um todo; e, (iv) os serviços de prioridade mais alta do sistema tendem a 

receber mais testes. 

 

2.2.2 Modelo V 

O modelo V é um aprimoramento do modelo cascata, onde as atividades construtivas 

são separadas das atividades de testes (IEEE/IEC 12207, 2008 apud SPILLNER et al., 2011). 

O modelo tem a forma de um "V", onde as atividades de construção, desde a definição de 

requisitos até a implementação, são encontrados no ramo descendente do "V". As atividades 

de teste ficam no ramo ascendente e são ordenadas em níveis de teste, e combinadas para o 

nível de abstração apropriado sobre a atividade do lado oposto da construção, conforme 

mostra a figura 2.4 (SPILLNER et al., 2011). 

Além disso, o modelo V retrata a importância do teste do software no início do 

desenvolvimento do ciclo e garante a qualidade do software, visto que, é possível executar 

testes várias vezes ao longo do ciclo. Em geral, esse modelo reforça a ideia de que o teste não 

é uma fase, mas uma parte integrante do ciclo de desenvolvimento do software (SPILLNER et 

al., 2011). 
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Figura 2.4: Modelo V Geral. 

Fonte: Spillner, Linz e Schaefer (2011). 

 

Bastos et al. (2007) cita que o modelo V é uma representação gráfica de um exemplo 

que representa a integração do desenvolvimento com o teste de software, tendo em vista sua 

simplicidade em apresentar as atividades em linhas gerais. 

Desta forma, percebe-se que o teste é uma parte integral de vários modelos de 

desenvolvimento de software, tais como: sequencial (modelo em cascata, modelo V e modelo 

W), iterativo (Rapid Application Development - RAD e modelo em espiral) e incremental 

(evolucionário e metodologias ágeis) (ISTQB, 2007). Na próxima seção, serão apresentados 

conceitos relacionados ao Teste de Software, bem como, alguns processos de testes e o 

alinhamento das atividades de teste com os modelos de desenvolvimento de software.  

 

2.3 Teste de Software 

Myers (2004) define teste de software como um processo de execução de um programa 

com a intenção de encontrar erros.  Além disso, pode ser considerado também, como uma das 

técnicas de Verificação e Validação (V&V) mais utilizadas, consistindo de um processo 

dinâmico que envolve a execução do software com dados de teste, com o intuito de verificar 

se o seu comportamento está de acordo com o que foi especificado pelo cliente, ou seja, o 

objetivo principal é encontrar o maior número de defeitos possíveis (MACIEL, 2010). 

Segundo o SWEBOK (2004), teste de software é uma disciplina de Engenharia de 

Software que trata da avaliação da qualidade do produto e da identificação 
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de defeitos e problemas, bem como, consiste na verificação do comportamento de um 

programa em um conjunto finito de casos de teste. 

Embora frequentemente aponte que o teste de software é uma fase no processo de 

desenvolvimento de software, isto é, como se o mesmo fosse apenas uma atividade distinta 

que ocorre em um ponto particular no processo de desenvolvimento, não se deve confundir 

essa etapa intensa de testes com o processo de teste e análise como um todo que deve ser feita 

ao longo do processo de desenvolvimento de software (PEZZÈ e YOUNG, 2008). 

Sousa et al. (2011), afirmam que o teste deve ser continuamente mantido e 

implementado ao longo de todo o ciclo de vida de um software, sendo possível reduzir a 

probabilidade de ocorrência de defeitos, com a aplicação de um processo de teste de software 

integrado ao processo de desenvolvimento de software garantindo o atendimento das 

necessidades dos clientes e minimizando riscos de negócio e de Tecnologia da Informação 

(TI). Portanto, a execução do teste deve ser feita com um processo bem definido e integrado. 

Na seção 2.3.1 serão apresentados alguns processos de teste que orientam sobre as principais 

atividades.   

 

2.3.1 Processo de Teste de Software 

Na visão de Engenharia de Software, um processo é definido como um “conjunto de 

passos parcialmente ordenados, cujo objetivo é atingir uma meta para entregar um produto de 

software de maneira eficiente, previsível e que atenda as necessidades do negócio” 

(MOLINARI, 2008). 

Para Bath e Mckay (2011) o processo de teste de software consiste de algumas 

atividades individuais, a saber: 

• Planejamento e Controle: o planejamento é a atividade que define os objetivos 

do teste e especifica as atividades de teste, a fim de cumprir com os objetivos, os 

recursos humanos que serão alocados no projeto de teste. A atividade de controle 

é contínua, ou seja, visa monitorar as atividades de teste durante todo o projeto, 

comparando o progresso real com o que foi planejado.  

• Análise e Design: onde os objetivos gerais de teste são transformados em 

condições de teste tangíveis e em casos de teste. 

• Implementação e Execução: os procedimentos de teste ou scripts são 

especificados pela combinação dos casos de teste em uma determinada ordem e 
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incluindo qualquer outra informação necessária para a execução do teste, o 

ambiente é preparado e os testes são executados. 

• Avaliação dos Critérios de Saída e Relatórios: a execução do teste é avaliada em 

função dos objetivos definidos (ISTQB, 2010). 

• Fechamento das Atividades de Teste: os dados das atividades do teste (artefatos 

gerados – testware, fatos e números) são coletados para avaliar a experiência. As 

atividades de encerramento de teste ocorrem em etapas do projeto, tais como 

quando um sistema de software é lançado, ou quando um projeto de teste ou um 

marco é concluído (ou cancelado), ou ainda quando uma versão de manutenção 

foi concluída (ISTQB, 2010). 

 A figura 2.5 apresenta os cinco passos genéricos que essas atividades geralmente se 

encaixam: 

 

Figura 2.5: O Processo de Teste Fundamental. 
Fonte: Traduzido de Bath e Mckay (2011). 

 

O processo de teste de software, apresentado na figura 2.6, é baseado na metodologia 

Test Management Approach (TMap), composto por quatro fases sequenciais e duas paralelas. 

Na fase de procedimentos iniciais é realizado um estudo dos requisitos do negócio que darão 

origem ao software a ser desenvolvido. Na fase de planejamento a estratégia de testes e o 

plano de testes são elaborados. Enquanto isso, o ambiente de testes (equipamentos, 
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ferramentas, treinamento, etc.) é organizado na fase de preparação. Na fase de especificação 

são elaborados os casos e roteiros de testes que servirão de base para os testes na fase de 

execução. Por fim, na fase de entrega, documentação final é elaborada, relatando as 

ocorrências relevantes à melhoria do processo (RIOS e MOREIRA, 2003 apud BASTOS et 

al., 2007).  

 
Figura 2.6: Modelo 3P X 3E do ciclo de vida do processo de teste. 

Fonte: Rios e Moreira (2003) apud Bastos et al. (2007).  

 

O Processo de Teste de Software (PTS) do Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde (DATASUS) é organizado em atividades baseadas em artefatos de entrada, 

controles e recursos e que geram artefatos de saída. As atividades são realizadas por perfis 

responsáveis e representadas através de diagramas de atividades, seguindo a mesma 

abordagem do Rational Unified Process (RUP) (DATASUS, 2008). A figura 2.7 apresenta a 

interface do PTS. 

 

Figura 2.7: Interface do processo de teste de software do DATASUS. 
Fonte: DATASUS (2008). 
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A figura 2.8 mostra que o PTS do DATASUS tem início com uma demanda de teste 

realizada por um agente público do Ministério da Saúde, essas demandas são cadastradas no 

SCP. A partir do cadastro é instanciado o fluxo de trabalho do processo de teste, onde na fase 

de planejamento identifica-se o escopo do projeto de teste. É iniciado também o controle do 

fluxo de trabalho e o acompanhamento dos requisitos de teste. Após o planejamento, é 

iniciada a fase de acompanhamento e monitoramento das incidências com o intuito de garantir 

a rastreabilidade da situação das incidências até o seu fechamento. Os cenários e os casos de 

testes são projetados de acordo com os requisitos de teste, como também, a preparação do 

ambiente de teste através da instalação e configuração dos recursos computacionais 

necessários para apoiar a execução do teste. Para formalizar o encerramento do projeto de 

teste é realizada uma reunião de encerramento do projeto com a participação do solicitante 

para entrega do relatório de resultado dos testes (DATASUS, 2008). 

 

 

Figura 2.8: Fluxo de atividades do processo de teste de software do DATASUS. 
Fonte: DATASUS (2008). 
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Pádua (2003) apud Santos (2006) apresenta um fluxo de teste (Cf. Figura 2.9) com dois 

grupos de atividades para cada conjunto de testes, (conhecido também como bateria de testes) 

a ser desenvolvido: preparação e realização. O planejamento da bateria é elaborado durante a 

preparação, juntamente com as especificações de cada teste. Durante a realização, os testes 

são executados com o intuito de encontrar os erros, para que se possível sejam corrigidos e os 

relatórios de teste sejam elaborados. A preparação e realização de cada bateria de teste 

correspondem a uma execução completa do fluxo de teste. O grupo de preparação 

compreende as atividades de Planejamento, na qual o plano de testes é elaborado, e Design, a 

qual produz as respectivas especificações. O grupo de realização é formado pelas demais 

atividades: Implementação, que monta o ambiente de testes; Execução, que os executa 

efetivamente, produzindo os principais relatórios de testes; Verificação do término, que 

determina se a bateria pode ser considerada como completa; e o Balanço Final, que analisa os 

resultados da bateria, produzindo um relatório de resumo. 

 

Figura 2.9: O Fluxo de teste. 
Fonte: Pádua (2003) apud Santos (2006). 

 

O processo de teste deve ser revisto continuamente, de forma a realizar melhorias e 

possibilitar aos profissionais envolvidos uma maior visibilidade e organização de suas 

atividades, resultando numa maior agilidade e controle operacional do projeto de teste 
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(BARTIÉ, 2007). Além disso, ao final é necessária uma avaliação uma avaliação crítica das 

atividades executadas, levando em consideração os recursos gastos e os resultados alcançados, 

com o intuito de promover melhorias a serem aplicadas em projetos de testes posteriores, 

alcançando uma melhoria contínua do processo (SPILLNER et al., 2011). Na próxima seção 

será apresentada uma análise sobre o teste de software em alguns modelos de 

desenvolvimento de software. 

 

2.4 Análise do Teste nos Modelos de Desenvolvimento de Software 

Em todos os modelos de processo, o software é desenvolvido em fases, sendo que a 

maior parte deles possuem fases semelhantes, diferindo principalmente nas condições e 

possibilidades de progressão para a fase seguinte ou na revisão de uma fase anterior (BAKER 

et al., 2008).  

Segundo o ISTQB (2012a), as atividades de teste devem ser alinhadas ao modelo de 

processo de software selecionado, cuja natureza pode ser sequencial, iterativo ou incremental. 

O Quadro 2.1 apresenta uma análise sobre o teste de software nos modelos de processo de 

software apresentados neste trabalho. 

Nos modelos sequenciais, como o cascata e o V, todos os produtos de trabalho e 

atividades de uma determinada fase são concluídos antes do início da próxima fase (ISTQB, 

2012b). Porém, no modelo cascata após a conclusão da fase de implementação e início da fase 

de teste, aparecem todas as inconsistências do levantamento de requisitos, deficiências de 

análise e modelagem, como também, os erros da implementação do software. Esta 

concentração de problemas numa única fase torna o processo de detecção e correção 

extremamente complexo, caro e de alto risco (BARTIÉ, 2002).  

No modelo V, o processo fundamental de teste do ISTQB® aplicado ao nível de teste de 

sistema poderia ser alinhado da seguinte forma:  

• O planejamento do teste deve ocorrer simultaneamente com o planejamento do 

projeto, e o controle do teste continuar até as atividades de encerramento do 

projeto;  

• A análise e modelagem do teste ocorrem concorrentemente com a especificação 

de requisitos, modelagem de sistema e arquitetura (alto nível) e com a 

especificação da modelagem de componente (baixo nível); 

• A preparação do ambiente de teste deve iniciar durante a modelagem do sistema; 
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• A execução do teste deve ter início quando o critério de entrada do teste for 

atendido (ou abandonado), o que normalmente significa que pelo menos tanto o 

teste de componente, quanto o de integração de componentes estejam completos. 

É importante que a execução do teste continue até que o critério de saída do teste 

tenha sido satisfeito. 

 

Quadro 2.1: Análise do teste de software nos modelos de processo de software. 

Modelo de Processo 
de Software 

Teste de Software 

Pontos Fortes Pontos Fracos  

Cascata 

Método rigoroso dirigido 
por documentação, 
auxiliando na execução dos 
testes a partir de um melhor 
entendimento da equipe de 
teste na regra de negócio do 
software. 

Erros nos requisitos e projeto somente podem ser 
encontrados na fase de teste, ou seja, ao final do 
processo, onde é mais caro para corrigi-los. 
O teste é entendido como uma ação única e ao final do 
projeto, imediatamente antes da liberação, fazendo uma 
analogia a uma inspeção de fabricação antes de entregar 
o produto ao cliente. 

Evolucionário/ 
Espiral 

É possível executar testes 
em cada iteração, permitindo 
que os defeitos sejam 
encontrados mais cedo 
(MOLINARI, 2008). 

Risco dos defeitos ocorrerem pode continuar se 
propagando caso os testes forem insuficientes. 

Incremental 

Permite a execução de testes 
nas entregas parciais do 
desenvolvimento; 
É possível executar testes 
primeiro em áreas 
importantes. 

Tempo para testar e fazer testes de regressão são 
elevados. 
 

Modelo V 

Integração com os testes ao 
longo do ciclo de vida do 
software, visto que, as 
atividades de teste são 
iniciadas em paralelo com as 
de desenvolvimento. 
O teste é contínuo, tendo um 
bom custo benefício em 
termos de defeitos 
encontrados, bem como, a 
facilidade para corrigi-los. 

Pode haver baixa integração entre as fases devido ao 
isolamento destas, podendo implicar um mau 
aproveitamento dos recursos disponíveis no projeto 
(MOLINARI, 2008). 
Um teste é concebido a partir de um único documento, 
sem ser modificado por documentos posteriores ou 
anteriores. 
Necessita de uma grande interação entre todas as fases 
do ciclo. 
Muitos recursos são necessários para testar todos os 
derivados do projeto. 

Fonte: Adaptado de Evans (2004) e Schach (2008). 

 

Já os modelos iterativo ou incremental, tais como o RAD e o Rational Unified Process 

(RUP), não seguem a mesma ordem de atividades do modelo V, visto que, é possível excluir 

algumas destas, por exemplo, no iterativo é possível fazer uso de um processo de teste 

reduzido, normalizado para cada iteração, onde as fases de análise, execução, avaliação dos 

resultados dos testes e a elaboração dos relatórios podem ser realizadas para cada iteração, 

enquanto que a fase de planejamento é feita no início do projeto e os relatórios no final 
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(ISTQB, 2012a). Para cada nova iteração é necessário um novo ciclo de testes, onde novos 

cenários de testes vão sendo incorporados e armazenados para que sejam reaproveitados em 

outras iterações (BARTIÉ, 2002). 

No modelo espiral, os protótipos gerados são testados para determinar quais aspectos 

dos problemas técnicos permanecem sem solução. Após a resolução dos principais problemas 

técnicos, o projeto prossegue de acordo com qualquer modelo sequencial ou iterativo (ISTQB, 

2012b). 

De acordo com Spillner et al. (2011) a descrição das tarefas de teste nos modelos de 

desenvolvimento apresentados não é suficiente como uma orientação sobre como realizar 

testes estruturados em projetos de software. Para a incorporação do teste no processo de 

desenvolvimento, é necessário um processo mais detalhado, onde o conteúdo da fase seja 

dividido em tarefas menores, iniciando a partir do planejamento do teste, em seguida, 

projetando os casos de teste, preparando-se para a execução e avaliando o estado até o 

fechamento do teste.  

 

2.5 Considerações Finais do Capítulo 

Neste capítulo foram apresentados alguns modelos de processo de software, suas 

principais atividades e ordem de execução. Dentre estas, a atividade de teste foi enfatizada, 

pelo fato desta estar diretamente relacionada com a qualidade do produto de software e por 

possuir os principais mecanismos para garantir que o produto final atenda as necessidades do 

cliente.  

Para atender a este objetivo, foi necessário discutir a integração do processo de 

desenvolvimento de software com o processo de teste, pois, conforme afirma Bartié (2002), 

não é possível a realização de um processo de teste de software com êxito, sem que este seja 

integrado com o processo de desenvolvimento de software, através de uma relação bilateral, 

promovendo a colaboração entre as áreas e reforçando a ideia do objetivo comum. 

Entretanto, não apenas deve-se considerar os processos de desenvolvimento e teste de 

software, como também é necessário entender outras abordagens, tanto de desenvolvimento 

de software quanto de teste de software, e como estas impactam nestes processos. No próximo 

capítulo serão discutidas as abordagens de desenvolvimento e testes dirigidos a modelos. 
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CAPÍTULO 3 

 

ABORDAGENS DIRIGIDAS A MODELOS 
 

Este capítulo apresenta a evolução do uso do código para o uso dos modelos tanto no 

desenvolvimento de software quanto no teste de software e as principais abordagens dirigidas 

a modelos: Model Driven Engineering (MDE), Model Driven Development (MDD), Model 

Driven Architecture (MDA) e o Model Driven Testing (MDT). 

 

3.1 Do Código ao Modelo 

Ao longo dos anos a Engenharia de Software permitiu o desenvolvimento de software 

cada vez mais confiáveis. Entretanto, a complexidade dos sistemas aumentou 

exponencialmente. Nesse cenário, o número de linhas de código também aumentou 

significativamente nos últimos 40 anos, passando de 10 mil para 10 milhões, não 

considerando aqui uma linguagem de programação específica (FONDEMENT et al., 2004).  

Para auxiliar os desenvolvedores no gerenciamento da crescente complexidade dos 

sistemas de software, três categorias de técnicas foram essenciais. Em primeiro lugar, as 

metodologias, que objetivam definir claramente cada passo de um processo de 

desenvolvimento, como por exemplo: o RUP, a Structured Analysis and Design Technique 

(SADT), entre outras. Em segundo lugar, são os mecanismos para elevar o nível de abstração, 

como a programação funcional, orientação a objetos, orientação a aspectos, entre outros, que 

permitem aos desenvolvedores encapsular melhor a complexidade, e, assim, produzir software 

mais modulares, reutilizáveis e extensíveis. Finalmente, em terceiro lugar, a verificação de 

software e teste auxiliando à atribuição de qualidade ao produto de software final 

(FONDEMENT et al., 2004). 

Segundo France e Rumpe (2007), os modelos são criados para servir a propósitos 

particulares, por exemplo, apresentar uma descrição humana compreensível de algum aspecto 

de um sistema ou ainda apresentar informações em um formulário que pode ser 

mecanicamente analisado. 

Brown (2004) apud Fernandes (2010) apresenta uma ilustração do espectro de 

abordagens atuais de modelagem (Cf. Figura 3.1), mostrando as diferentes formas em que os 
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modelos são sincronizados com o código e caracterizando a prática corrente afirmando que 

hoje a maioria dos desenvolvedores de software ainda fazem uso somente de abordagem de 

código, não fazendo uso de modelos definidos separadamente. 

 

 

Figura 3.1: O espectro da modelagem. 
Fonte: Traduzido de Brown (2004) apud Fernandes (2010). 

 

De acordo com Lucrédio (2007), os modelos não são “apenas papel” que auxiliam nas 

tarefas de desenvolvimento. Ao invés disso, eles são parte constituinte do software, assim 

como o código. O uso dos modelos no desenvolvimento de software será abordado nas 

próximas seções. 

 

3.2 Modelos no Desenvolvimento de Software 

As boas práticas do desenvolvimento de sistemas computacionais indicam que, antes 

mesmo de qualquer codificação, é necessário que haja um planejamento do que será 

construído. Para isso, é realizada a modelagem do sistema durante as fases iniciais do projeto, 

tanto para facilitar a comunicação entre os membros da equipe, quanto para garantir que o 

posterior processo evolutivo do software possa ser realizado sem maiores complicações, visto 

que modelos também fazem parte da documentação de um sistema (ALVES, 2011). 

Segundo Baker et al. (2008), um modelo é uma abstração de um problema complexo 

que deve ser resolvido ou de um sistema a ser implementado. Os modelos podem ser 

expressos em termos abstratos, como, por exemplo, os modelos matemáticos, esquemas ou 
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plantas. Por outro lado, os modelos podem ser físicos, geralmente cópias pequenas feitas de 

madeira, plástico ou outros materiais. Modelos permitem que os designers experimentem com 

o design e testem suas características antes que o sistema seja realmente construído. Uma 

abordagem deste tipo reduz o risco de ocorrer problemas na construção do sistema real, com 

consequências potencialmente desastrosas e dispendiosas (MILICEV, 2009). 

Para Booch (1999), os modelos auxiliam na: (i) visualização de como é o sistema, ou 

como queremos que ele seja; (ii) permitem especificar a estrutura e o comportamento do 

sistema; (iii) oferecem auxílio na construção de sistemas; e, (iv) documentam a tomada de 

decisões.  

France e Rumpe (2007) especificam duas classes de modelos:  

• Modelos de Desenvolvimento: São modelos de software em níveis de abstração 

acima do nível do código. Exemplo: requisitos, implementação, arquitetura e 

modelos de implementação. A pesquisa em MDE tem como objetivo concentrar-

se na criação e utilização desses modelos; 

• Modelos de Tempo de Execução: São modelos que apresentam pontos de vista de 

alguns aspectos de um sistema de execução e são, portanto, abstrações de 

fenômenos de tempo de execução. Um número crescente de pesquisadores em 

MDE começaram a explorar como esses modelos podem ser usados para apoiar a 

adaptação dinâmica de sistemas baseados em software. 

A classificação acima pode ser dinâmica, ou seja, os modelos de desenvolvimento 

podem ser utilizados como modelos de execução e vice-versa, visto que, a pesquisa em MDE 

amadurece constantemente (FRANCE e RUMPE, 2007). 

Em resumo, um modelo é uma representação simplificada do mundo real, construído 

para proporcionar uma melhor compreensão de um sistema que será desenvolvido. Através de 

seu uso efetivo é possível tornar mais eficaz todo o processo de desenvolvimento de software. 

Várias abordagens que motivam o uso de modelos no desenvolvimento e no teste de software 

têm surgido, nas próximas seções serão apresentadas as principais. 

 

3.3 Abordagens Dirigidas a Modelos 

A evolução de abordagens dirigidas a modelos apresentam novas formas de, não 

apenas gerenciar a complexidade do desenvolvimento de software, mas também em criar 

casos de teste, automatizar procedimentos de teste, além de incentivar a reutilização, 

possibilitando assim reduzir a quantidade de erros e acelerar a produção de software (SOUSA 
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et al., 2011). Além disso, estes tipos de abordagens oferecem diversos benefícios, dentre eles: 

redução de custos e tempo de desenvolvimento de software, melhoria da qualidade dos 

produtos de software, aumento no retorno sobre os investimentos em tecnologia e rápida 

inclusão de benefícios de tecnologias emergentes nos sistemas existentes (OMG, 2012). 

Segundo Kent (2003), em uma abordagem orientada a modelo, a visão é que os modelos 

se tornam artefatos para serem mantidos junto com o código. Mas, isso somente acontecerá se 

o benefício obtido a partir da produção dos modelos for consideravelmente maior e o esforço 

necessário para mantê-los de acordo com o código for consideravelmente menor do que a 

prática atual. Modelos são valiosos como ferramentas para a abstração, para resumir, e para 

fornecer perspectivas alternativas. 

A disciplina de engenharia de software em que os modelos são os artefatos centrais do 

desenvolvimento, isto é, são utilizados na construção do sistema, na comunicação das 

decisões de design e na geração de artefatos de design, é chamada de Engenharia Dirigida a 

Modelos, em inglês, Model Driven Engineering (MDE) (MILICEV, 2009). 

Segundo Ameller (2009) a MDE é um superconjunto do MDD, pelo fato de englobar 

outras tarefas dirigidas por modelos do processo completo da Engenharia de Software, por 

exemplo, a evolução de sistema dirigido a modelo ou a engenharia reversa dirigida a modelo 

de um sistema legado. Já a MDA é uma visão particular da OMG, sendo um framework 

conceitual que realiza a abordagem do MDD, a qual visa estabelecer um conjunto de modelos 

para apoiar a construção de software para que eles sejam os principais artefatos do processo 

de desenvolvimento (MAGALHÃES et al., 2011). Além disso, como a MDA depende da 

utilização de padrões OMG, ela pode ser considerada como um subconjunto do MDD, sendo 

que este último contribui principalmente pela flexibilidade para definição dos processos de 

desenvolvimento de software (FOWLER, 2005). O MDT visa agregar qualidade aos produtos 

de software que são desenvolvidos seguindo estas abordagens. A figura 3.2 mostra uma 

representação das iniciativas orientadas a modelo. 

 

Figura 3.2: Representação das iniciativas orientadas a modelo. 
Fonte: Adaptado de Ameller (2009). 
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3.3.1 Model Driven Engineering (MDE) 

A crescente complexidade dos sistemas de software é a motivação da indústria de 

desenvolvimento de software, estimulando com isso, pesquisas na área de Engenharia 

Dirigida por Modelo (MDE), as quais se preocupam em reduzir a diferença entre o problema 

e o domínio da implementação de software, através do uso de tecnologias que apoiam a 

transformação sistemática do problema em nível de abstração para implementações de 

software. A complexidade de preencher a lacuna é abordada através do uso de modelos que 

descrevem os sistemas complexos em vários níveis de abstração e de uma variedade de 

perspectivas. Além disso, através do suporte automatizado na transformação e análise dos 

modelos. Na visão da MDE, os modelos são os artefatos primários de desenvolvimento e os 

desenvolvedores dependem de tecnologias baseadas em computador para transformar os 

modelos de sistemas em realidade (FRANCE e RUMPE, 2007). 

De acordo com Díez e Uriarte (2004), a MDE não implica numa mudança radical no 

processo de desenvolvimento de software, isto é, as atividades de um projeto de software são 

semelhantes, sendo elas: elicitação de requisitos, análise de software, arquitetura e design 

detalhado, implementação, teste e instalação. As principais diferenças com as abordagens 

tradicionais de desenvolvimento de software são: 

• Os modelos são os elementos-chave do desenvolvimento de software e os meios 

para expressar os resultados das diversas atividades de um conjunto de projetos de 

desenvolvimento de software; 

• O código é derivado a partir dos modelos bem definidos e completos; 

• Separação de concerns4 é um princípio fundamental para organizar os níveis de 

abstração e estrutura dos modelos de software a serem produzidos. Assim, as 

especificações independentes de plataforma são separadas a partir dos modelos 

específicos de plataforma (incluindo código), como também, os requisitos 

funcionais e sua implementação é separada dos aspectos não funcionais; 

• Os padrões e formalismos (geralmente expressos como metamodelos) são 

amplamente utilizados para modelar os aspectos diferentes do software, 

permitindo que os modelos de armazenamento e manipulação: consulta, com 

vistas, transformando a partir de um modelo de fonte padronizado para um 

modelo padronizado alvo; e, 

                                                                 

4 Concerns: é um conjunto particular de informações que tem efeito sobre o código de um software. 
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• Os relacionamentos, rastreabilidade, derivação e transformações entre modelos 

diferentes (que representam diferentes níveis de abstração ou concerns diferentes / 

vistas em um único nível) são automatizadas, tanto quanto possível. 

 Segundo Fondement e Silaghi (2004), a MDE tem como objetivo organizar os níveis 

de abstração e metodologias, encorajando os desenvolvedores a fazerem uso dos modelos para 

descrever tanto o problema quanto a sua solução em diferentes níveis de abstração. Além 

disso, fornece um framework para a definição sobre qual modelo utilizar em um dado 

momento (por exemplo, um determinado nível de abstração), e como baixar o nível de 

abstração, definindo o relacionamento entre os modelos participantes. Além disso, gerencia e 

manipula os modelos para a criação de sistemas de software com qualidade e baixo custo para 

atender às necessidades do usuário.  

 Nos últimos anos, algumas outras abordagens têm sido propostas, por exemplo, Model 

Driven Development (MDD), Model Driven Architecture (MDA) e Model Driven Testing 

(MDT), as quais serão apresentadas a seguir. 

 

3.3.2 Model Driven Development (MDD) 

Na Engenharia de Software, novos paradigmas de desenvolvimento vêm surgindo no 

intuito de oferecer uma maior produtividade sem perda de qualidade nos software 

desenvolvidos. Um desses paradigmas é o MDD (Model-Driven Development), cuja principal 

finalidade é a introdução de modelos rigorosos durante todo o processo de desenvolvimento 

de software oferecendo, dentre outras vantagens, a geração automática de código a partir dos 

modelos. (MACIEL, 2010). 

Pereira e Maia (2008) citam que a principal diferença entre o processo tradicional de 

desenvolvimento de software e o MDD são os artefatos gerados ao longo das fases do MDD, 

os quais são modelos passíveis de transformação especificados através de Linguagens 

Específicas de Domínio (Domain-Specific Language – DSL) o que sugere altos índices de 

automação entre as fases.   

O MDD tem como objetivo mudar o foco do desenvolvimento de software para os 

modelos e transformações entre modelos, e não mais em linguagens de programação, 

contribuindo para aumentar a qualidade do software, bem como facilitar a portabilidade e 

diminuir os custos inerentes à evolução. Com essa mudança de foco, a equipe de 

desenvolvimento concentrará seus esforços na construção de modelos mais completos e 



 

53 
 

precisos, elevando o nível de abstração e viabilizando a total geração de código de forma 

automática (ALVES et al., 2008). 

No MDD os modelos fornecem a base para a compreensão do comportamento do 

sistema e a geração das implementações. A capacidade de inspirar-se nos modelos pode 

ajudar os desenvolvedores a entender melhor o comportamento modelado, enquanto os 

modelos de teste podem auxiliar a descobrir erros antes da transformação dos modelos em 

código (FRANCE et al., 2006).  

Segundo Lucrédio (2007), para possibilitar a criação de modelos, é necessária uma 

ferramenta de modelagem, onde o engenheiro de software constrói os modelos do domínio, os 

quais precisam ser semanticamente completos e corretos, uma vez que estes precisam ser 

também compreendidos por um computador. O elemento que implementa estas características 

é normalmente uma DSL. Os modelos servem de entrada para transformações que irão gerar 

outros modelos ou o código-fonte. Para definir as transformações, é necessária uma 

ferramenta que permita que o engenheiro de software construa regras de mapeamento de 

modelo para modelo, ou de modelo para código. A figura 3.3 mostra os principais elementos 

necessários para o MDD, e como eles são combinados. 

 

Figura 3.3: Principais elementos do MDD. 
Fonte: Lucrédio (2007). 

 
É importante que a ferramenta possibilite a criação das regras de mapeamento de 

forma mais natural possível, uma vez que a construção de transformadores é uma tarefa 

complexa. Por fim, é necessário um mecanismo que efetivamente aplique as transformações 

definidas pelo engenheiro de software, o qual deve executar as transformações e manter as 

informações de rastreabilidade, possibilitando saber a origem de cada elemento gerado, seja 

no modelo ou no código-fonte (LUCRÉDIO, 2007). 
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Selic (2008), afirma que a característica definidora do MDD é que o foco primário de 

desenvolvimento de produtos de software são os modelos, ao invés de programas de 

computador. A grande vantagem desta abordagem, é que os modelos são criados usando 

conceitos que são menos ligados à tecnologia de implementação subjacente e são mais 

próximos do domínio do problema em relação às linguagens de programação.  

A principal ideia em MDD é a transformação de modelos de maiores níveis de 

abstração (domínio do problema) em modelos mais concretos (domínio solução) até se obter, 

por fim, o código do sistema. O paradigma MDD preconiza que o desenvolvimento inicial e 

as modificações futuras da aplicação sejam efetuados apenas no modelo mais abstrato 

(BUARQUE, 2009).   

O MDD não pode ser ignorado como uma forma efetiva de se melhorar as atuais 

práticas de desenvolvimento de software. Apesar das dificuldades técnicas e complexidade 

adicional para se construir o suporte necessário para o desenvolvimento orientado a modelos, 

no final pode ser vantajoso gastar esforços extras em busca de suas promessas (LUCRÉDIO, 

2007).  

A OMG propôs a realização do MDD em Model Driven Architecture (MDA), a qual 

tem como características ser uma abordagem padronizada aberta e independente de 

fornecedor (KLEPPE et al., 2003; GHOLAMI e RAMSIN, 2010). O principal objetivo da 

OMG ao propor a abordagem MDA foi padronizar diversos modelos para que as empresas 

façam uso destes para representar as aplicações (ALVES et al., 2007). A seguir serão 

apresentados dois processos de MDD. 

 

3.3.2.1 Processo C³ 

O C³ é um processo de desenvolvimento de software adequado para a criação de 

aplicativos de negócios e ativos de software específicos de domínio. O processo é incorporado 

em uma metodologia concorrente, colaborativa e baseada em componentes, sendo habilitado 

por meio de técnicas avançadas de MDD. O nome C³ se deve a três elementos: Collaboration, 

Concurrent Software Engineering e Component-Orientation (Colaboração, Engenharia de 

Software Concorrente e Orientação a Componentes) (HILDENBRAND e KORTHAUS, 

2004).  

No C³ foram identificados papéis importantes durante o desenvolvimento de software 

de negócios, dentre eles: o gerente de domínio, gerente de projetos, arquiteto da aplicação, 

desenvolvedores de componentes e o implementador da aplicação (PARVIAINEN et al., 
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2009). A figura 3.4 apresenta o cenário global de um desenvolvimento colaborativo de 

componentes de negócios. A principal característica da arquitetura geral é o repositório de 

domínio contendo metadados e componentes específicos de domínio, acumulado pela 

engenharia de negócios e os projetos de desenvolvimento de software, relativo a um domínio 

particular. A tecnologia de banco de dados XML (eXtensible Markup Language) auxilia a 

perceber os repositórios e integra facilmente as especificações dos modelos baseados em XMI 

(XML Metadata Interchange). A fronteira final é, então, a geração automática de código 

daquele software baseada em XMI e modelos de domínio, elevando o nível de abstração para 

o desenvolvimento de software de negócios (HILDENBRAND e KORTHAUS, 2004). 

 

 

Figura 3.4: Ambiente de desenvolvimento colaborativo. 
Fonte: Traduzido de Hildenbrand e Korthaus (2004). 
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3.3.2.2 Processo SDL-MDD 

O SDL-MDD é um processo de desenvolvimento orientado por modelo baseado na 

SDL (Specification and Description Language), o qual é um processo iterativo, onde 

desenvolvimento do software pode passar por algumas etapas várias vezes, enquanto que 

certas etapas podem ser puladas durante os ciclos iniciais (PARVIAINEN et al., 2009). A 

figura 3.5 apresenta o funcionamento do SDL-MDD. 

Na fase de requisitos (Requirements - REQ), as exigências são extraídas e descritas de 

uma maneira informal. Já na fase de “Formalizar Requisitos” (Formalise Requirements - 

FRQ), o documento de requisitos é parcialmente formalizado, gerando um CIM. Na fase de 

Design Independente de Plataforma (Platform-Independent Design - PID), o modelo 

independente de plataforma (Platform Independent Model - PIM) é especificado usando a 

SDL como a linguagem de design. Na fase de Design Específica de Plataforma (Platform-

Specific Design - PSD), o modelo específico de plataforma (Platform Specific Model – PSM) 

é especificado também usando a SDL (KUHN et al., 2006).  

 

Figura 3.5: Modelo de processo SDL-MDD. 
Fonte: Traduzido de Kuhn et al. (2006). 
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O fato do PSM incorporar o PIM e que ambos usam a mesma linguagem de design é 

utilizada para o PIM, faz transformações entre o PIM e as partes correspondentes do PSM 

obsoleto. O modelo de design SDL resultante pode ser analisado usando as ferramentas 

existentes para a depuração e validação do comportamento do sistema funcional. Além disso, 

o modelo de design é a base para simulações de desempenho dirigidas a modelos. Na fase de 

mudança de requisitos (Changed Requirements - CRQ), os requisitos iniciais podem ser 

modificados, com base no parecer (feedback) da avaliação de desempenho (KUHN et al., 

2006). 

É importante notar que o processo do SDL-MDD não possui uma fase de aplicação 

explícita, pelo fato, das implementações, incluindo o código de interface com ambientes de 

sistema são geradas inteiramente a partir de modelos SDL (PARVIAINEN et al., 2009). 

 

3.3.3 Model Driven Architecture (MDA) 

A Arquitetura Dirigida a Modelos, do inglês Model Driven Architecture (MDA), 

segue a filosofia da MDE, mudando o foco das atividades do desenvolvimento para os 

modelos e transformações que levam à geração de código. Em contraste com os modelos de 

processos tradicionais de desenvolvimento, um processo de MDA requer a seleção de 

metamodelos e regras de mapeamento que transforma modelos em código de aplicação (DÍEZ 

e URIARTE, 2004). 

A OMG prevê que tecnologias como a MDA irão fornecer os meios para integrar mais 

facilmente as novas infraestruturas de implementação em projetos existentes, bem como, 

gerar porções significativas de código específico de aplicação, arquivos de configuração, 

pontes de integração de dados e outros artefatos de implementação de infraestrutura a partir 

de modelos. Além disso, irá sincronizar melhor a evolução dos modelos e suas 

implementações conforme o progresso do software, e rigorosamente simular e testar os 

modelos (FRANCE e RUMPE, 2007). 

A Figura 3.6 ilustra como os padrões do OMG se encaixam em MDA, fornecendo um 

framework em que os vários papéis do OMG e outros padrões podem ser identificados de 

forma exclusiva. O núcleo da arquitetura, no centro da figura, é baseado em padrões de 

modelagem OMG: UML, Meta Object Facility (MOF) e o Common Warehouse Metamodel 

(CWM), que compreende um número de perfis UML, os quais representam as características 

comuns de todas as plataformas de middleware apropriadas para a sua categoria de 

computação, mas, independente de qualquer plataforma específica. Além disso, o PIM podem 
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ser realizados através da MDA em praticamente qualquer plataforma, aberta ou proprietária, 

incluindo Web Services, .NET, CORBA, J2EE, entre outras (OMG, s.d.). 

 

Figura 3.6: Arquitetura Dirigida por Modelo da OMG. 
Fonte: Traduzido de OMG (s.d.). 

 

Os principais componentes de uma abordagem MDA são: (i) Metamodelos, estruturas 

que descrevem como modelos devem ser formados; (ii) Modelos, instâncias dos 

metamodelos; e (iii) Transformações, regras que definem como modelos de entrada devem ser 

transformados em modelos de saída, com base em seus metamodelos (MACIEL et al., 2009). 

OMG (2003) apud Fernandes (2010) descreve uma das formas como a MDA pode ser 

utilizada. A figura 3.7 apresenta um resumo dos passos e alguns conceitos, conforme abaixo:  

• Computation Independent Model (CIM): Os requisitos do sistema são modelados 

em um CIM, também conhecido como modelo de domínio ou modelo de negócio, 

o qual é independente da forma como o sistema será desenvolvido.  

• Platform Independent Model (PIM): Baseado no CIM descreve o sistema. No 

entanto, o modelo PIM não reflete quaisquer decisões ou detalhes sobre as 

questões de plataforma (DÍEZ e URIARTE, 2004). 

• Platform Model (PM): Após o desenvolvimento do PIM, uma plataforma para a 

sua execução é selecionada, a qual possui um modelo inerente. Muitas vezes, este 

modelo é no formato de manuais de software e de hardware ou é desenhado na 
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mente do arquiteto que utiliza para especificar os mapeamentos do PIM com o 

modelo de plataforma alvo, resultando no PSM do sistema. 

• Platform Specific Model (PSM): O modelo específico de plataforma reflete o PIM 

do sistema, enriquecido com os conceitos, serviços e detalhes da plataforma 

selecionada.  

• Mapeamentos: A transformação de um PIM para um PSM é feita através de uma 

especificação fornecida por um mapeamento, composta por regras e/ou algoritmos 

que determinam como a transformação deve ser processada para a obtenção de 

elementos do PSM. 

 

Figura 3.7: Como MDA pode ser utilizada. 
Fonte: Traduzido de Fernandes (2010). 
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Dai (2004) aponta que a filosofia da MDA pode ser aplicada tanto na modelagem do 

sistema quanto na modelagem do teste, conforme mostrado na Figura 3.8, onde os Modelos 

Independentes de Plataforma (Platform Independent Models - PIM) podem ser transformados 

em Modelos Específicos de Plataforma (Platform Specific Models - PSM).  

 

 
Figura 3.8: Modelos de Design de Sistema vs. Modelos de Design de Teste. 

Fonte: Dai (2004) apud Souza (2009). 

 

Enquanto os PIM concentram no funcionamento de um sistema de forma 

independente, os PSM relacionados contêm uma grande quantidade de informação sobre a 

plataforma de base. Num outro passo de transformação, o código do sistema pode ser 

derivado a partir do PSM. Porém, a integridade do código depende da integridade do modelo 

de design do sistema. A mesma abstração, em termos de plataforma independente, plataforma 

específica, modelagem e geração de código do sistema podem ser aplicadas aos modelos de 

design de teste, os quais podem ser transformados a partir de modelos de design de sistema 

diretamente, permitindo a integração do processo de desenvolvimento e do processo de teste 

(DAI, 2004). 

Conforme afirmam Heckel e Lohmann (2003), a MDA é uma estratégia para a 

interoperabilidade através de plataformas de middleware heterogêneos através da reutilização 

de projetos independentes de plataforma e na transformação entre modelos independentes de 

plataforma e específicos de plataforma. Uma estratégia correspondente é o Model Driven 

Testing (MDT) a qual requer uma estrutura semelhante para facilitar, ou seja, além da geração 
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de casos de teste e oráculos, a execução de testes em plataformas alvo diferentes. Entretanto, 

o MDT surgiu como um fator necessário para o sucesso da MDA (JAVED et al., 2007). A 

seguir são apresentadas duas metodologias de MDA e um processo. 

 

3.3.3.1 Metodologia MODA-TEL 

A metodologia MODA-TEL particiona a abordagem MDA em várias fases, cada fase é 

dividida em diversas atividades, onde os papéis e produtos para cada atividade são 

identificados com base na terminologia do Metamodelo de Engenharia do Processo de 

Software (Software Process Engineering Meta-model - SPEM). Numa organização, na 

aplicação de MDA podem ser normalmente encontradas três categorias de usuários, divididas 

de acordo com o conhecimento disponível ou necessário. Na Figura 3.9 é apresentada a 

classificação de três grupos da população de usuários de MDA, sendo que o primeiro grupo 

representa os especialistas que constroem os repositórios de know-how (como-fazer), este 

grupo inclui arquitetos de sistemas, especialistas em plataforma, engenheiros de qualidade e 

especialistas em metodologia. O segundo grupo é classificado por especialistas em montagem, 

combinação, personalização e implantação do know-how, este grupo inclui os gerentes de 

projetos e engenheiros de qualidade. Estima-se que este grupo cresce cerca de 5% do total da 

população de usuários MDA. Por fim, o terceiro grupo é destinado para os especialistas que 

aplicam efetivamente o know-how, ou seja, os desenvolvedores de software, é estimado que 

este grupo cresça cerca de 90% do total da população de usuários de MDA. (GAVRAS et al., 

2003). 

 

Figura 3.9: População de usuários MDA. 
Fonte: Traduzido de Gavras et al. (2003). 

 

De acordo com Gavras et al. (2003), a diferenciação entre as atividades de preparação 

e de execução é essencial para gerenciar um projeto de aplicação de uma abordagem MDD, 
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sendo que as atividades de preparação são normalmente aquelas que irão estruturar e planejar 

o trabalho, tornando possível a reutilização do know-how e são executadas por pessoas do 

primeiro grupo (Cf. figura 3.9).  

A Figura 3.10 mostra as cinco fases da metodologia MODA-TEL, as quais 

correspondem ao conhecimento disponível e necessário, como também, as atividades 

identificadas na abordagem MDD, estando diretamente associada com a divisão dos usuários 

MDA. A fase 1 corresponde ao segundo grupo de especialização (montar, combinar, 

personalizar e implantar know-how). Já as fases 2, 3 e 4 correspondem ao primeiro grupo de 

especialização (construir repositórios know-how) e a fase 5 corresponde ao terceiro grupo de 

especialização (aplicar o know-how). Além disso, mostra também como as atividades de 

preparação são estruturadas em diferentes fases, as quais são úteis para compreender e 

descrever as dependências entre as atividades (GAVRAS et al. 2003).  

 

 
Figura 3.10: Fases básicas da metodologia MODA-TEL. 

Fonte: Traduzido de Gavras et al. (2003). 

 

As atividades de gerenciamento de projeto tem um impacto direto sobre todas as 

outras atividades, em particular, é a atividade que define todo o processo de desenvolvimento 

de software estabelecendo a lista das atividades de execução a serem realizadas, como, por 

exemplo, a sequência de transformações a serem implementadas. As atividades de preparação 

preliminar ou detalhada, tais como a seleção de uma plataforma ou decisão sobre o uso de 
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uma linguagem de modelagem, são os principais elementos que permitem o reuso do know-

how nas atividades de execução. Por fim, a atividades de infraestrutura, tal como a seleção de 

ferramentas, pode influenciar as atividades de preparação preliminar ou detalhada, mesmo 

que, idealmente, os gestores possam desejar ter uma ferramenta o mais independente possível. 

(GAVRAS et al. 2003). 

 

3.3.3.2 Metodologia MASTER 

MASTER (Model driven Architecture inSTrumentation, Enhancement and Refinement) 

é uma metodologia de desenvolvimento de software com foco em MDA, que descreve o 

workflow do processo principal. A figura 3.11a apresenta uma visão geral da metodologia, 

composta das seguintes fases (LARRUCEA et al., 2004):  

• Captura de Requisitos do Usuário: fase em que elicita e documenta os requisitos 

do cliente que o software deverá atender, inclui também a formalização dos 

requisitos do cliente em um modelo de aplicação e deriva-o para uma aplicação 

inicial PIM e para uma especificação inicial de requisitos funcionais, a partir da 

infraestrutura comum de ativos reutilizáveis;  

• Definição do contexto do PIM: o escopo do software a ser desenvolvido é 

claramente definido;  

• Especificação dos Requisitos do PIM: o modelo de requisitos do cliente é 

construído, com o objetivo de obter uma descrição de requisitos única para que 

todos os modelos posteriores utilizem;  

• Análise do PIM: modela-se a visão interna do sistema, sem qualquer consideração 

tecnológica, bem como, para manter a separação de concerns entre os aspectos 

funcionais e não funcionais;  

• Design: modela-se a estrutura detalhada e o comportamento do software, que 

cumpre os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, implicando na 

tomada de decisões sobre a forma como o sistema de software será implementado, 

bem como, qual o estilo arquitetônico, padrões, normas e plataformas serão 

utilizadas;  

• Codificação e Integração: é elaborado o projeto de software em cumprimento aos 

requisitos de software. Esta fase inclui atividades como: o desenvolvimento de 

componentes e classes (de acordo com os modelos utilizados como insumos), 

definição da organização do código, execução de testes de unidade e integração 
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dos componentes e subsistemas. Seguindo uma abordagem MDA, o código é 

automaticamente gerado a partir do PSM através de motores de transformação;  

• Teste: valida se o sistema de software final satisfaz as exigências. Os modelos de 

teste são elaborados a partir do PIM e dos casos de teste. Os scripts de teste são 

produzidos automaticamente a partir do modelo de teste através dos motores de 

transformação; e, 

• Desenvolvimento: é feita a transição do sistema desenvolvido para os usuários 

finais (incluindo os recursos, meio ambiente, planejamento e execução de 

cronograma).  

 

 

Figura 3.11a: Visão geral das fases da metodologia MASTER. 
Fonte: Traduzido de Larrucea et al. (2004). 

 

De acordo com Larrucea et al. (2004), a fase de teste inclui atividades como o 

planejamento dos testes, preparação do modelo de teste, dos casos de teste e scripts de teste, 

além da execução dos testes, correção dos defeitos e registro dos resultados obtidos. Na figura 

3.11b é apresentada uma visão desta fase na metodologia MASTER, onde o ator do processo 

promove a geração do modelo de teste, dos scripts de teste, do sumário da avaliação e dos 

resultados do teste a partir da aplicação PIM e do produto. 
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Figura 3.11b: Visão da fase de testes na metodologia MASTER. 
Fonte: Traduzido de Larrucea et al. (2004). 

 

3.3.3.3 Model-Driven Development Process (MDDP) 

O Processo de Desenvolvimento Dirigido a Modelo (Model-Driven Development 

Process - MDDP) está em conformidade com a UML 2.0, SPEM e a abordagem da MDA e 

pode ser planejado como um projeto incremental ou em cascata, ambos preveem a fase de 

teste (CRAG SYSTEMS, 2008). A figura 3.12 mostra o fluxograma do processo 

incremental com suas respectivas etapas, sendo que o fluxo do processo apresentado é para 

um único incremento. 

O fluxo do processo é iniciado com as seguintes fases: (i) a fase de gerenciamento de 

projetos que visa manter a lista de riscos, a estimativa e o planejamento, sendo que a mesma 

deve ocorrer no início de um incremento; (ii) a fase de suporte ao projeto que tem como 

objetivo configurar o processo, gerenciar as ferramentas e estabelecer o controle de versões; e, 

(iii) a fase de análise de negócios visa produzir um modelo de negócio, podendo ser realizada 

apenas com o propósito de melhorar o negócio ou como um contexto para o desenvolvimento 

de um conjunto de requisitos de sistema. A partir da fase de análise de negócios, inicia-se a 

fase de levantamento de requisitos, a qual é altamente interativa e baseada em torno de 

desenvolvimento de casos de uso. Em seguida, é possível seguir no fluxo do processo tanto 

pela fase de testes, na qual os desenvolvedores de teste elaboram a estratégia de teste e os 

testes do sistema (estes testes devem ser realizados, se possível, pelo representante do usuário 

para o caso de uso que está sendo testado) quanto pela fase de análise de sistema onde é 
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construído um modelo livre de tecnologia que serve como ponto de partida para a fase de 

arquitetura do sistema e para a fase de design detalhado. A fase de arquitetura do sistema 

abrange o desenvolvimento das camadas de arquitetura, a estrutura dos componentes, 

subsistemas e interfaces de cada componente e os padrões de desenvolvimento para todos os 

mecanismos de arquitetura. Na fase de design detalhado, a análise das implementações dos 

casos de uso em interações entre as interfaces de subsistemas é refeita. Posteriormente, a 

codificação é executada e testada como parte do subsistema do incremento. E por fim, a fase 

de lançamento pode ser realizada total ou parcialmente a cada incremento. Além disso, o 

fluxo pode acontecer diretamente do início do incremento diretamente para a fase de 

lançamento do projeto a depender do nível do incremento (CRAG SYSTEMS, 2008).  

 

 

Figura 3.12: Fluxo do processo incremental. 
Fonte: Traduzido de CRaG Systems (2008). 
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3.3.4 Model Driven Testing (MDT) 

Várias estratégias foram desenvolvidas com o intuito de tornar o processo de teste de 

software uma tarefa menos custosa. Dentre elas, uma abordagem que vem sendo muito 

utilizada é conhecida como Model-Based Testing (MBT), onde os casos de teste são derivados 

a partir de modelos essencialmente relacionados à especificação funcional do software. 

Entretanto, alguns fatores dificultam a ampla adoção de MBT: (i) a resistência na construção 

dos modelos por parte dos testadores, uma vez que MBT requer certa habilidade por parte 

deles (EL-FAR e WHITTAKER, 2001 apud MACIEL et al. 2009); e, (ii) o enfoque na 

geração de casos de teste, deixando ainda informal a construção e o planejamento da 

infraestrutura de teste. Com base nisto, foi proposta uma abordagem para a geração de 

artefatos de teste (casos de teste, dados de teste, oráculos, etc.) a partir de modelos de 

desenvolvimento através de regras de transformação entre modelos de forma automática, 

conhecida como MDT (BAKER et al., 2008 apud MACIEL et al., 2009). 

Jiao et al. (2006) citam que o MDT tornou-se os um dos principais fatores de geração 

e design de testes, sendo portanto, a base de conhecimento para análise automática de defeitos 

e localização precisa do problema. Além disso, os autores argumentam que o MDT completo 

deve ser composto das seguintes etapas: criação do modelo do sistema em teste (System 

Under Test - SUT) alinhado com o modelo de design, geração de caso de teste e oráculo, 

execução de casos de testes em modelo de design executável e/ou sistema em execução, 

comparando o resultado de teste com o oráculo. 

MDT é uma abordagem representante da MDE tornando-se promissora para 

automação do teste de software, tendo como objetivo reduzir os esforços na criação de casos 

de teste de software, através da geração automática destes a partir dos modelos, permitindo 

um desenvolvimento de software mais produtivo, com uma redução no tempo para 

disponibilizá-lo no mercado, como também, mantendo os elevados padrões de qualidade 

(IBM, 2003). 

Segundo Lima et al. (2007), ao fazer uso da MDE com foco em testes, são esperados 

dois benefícios, sendo que o primeiro é a redução do custo de implantação de um determinado 

componente e os testadores de correspondentes em múltiplas plataformas através da 

reutilização dos modelos. O segundo é sobre alcançar um maior nível de automação no 

processo de geração de casos de teste, através da especificação de transformações entre os 
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modelos. Além disso, a separação dos concerns inerentes da MDE adicionada pelo nível de 

abstração e ortogonalidade lida perfeitamente com perspectivas MDT. 

A fim de obter benefícios em relação a separação do PIM e PSM na geração e 

execução de testes, é necessário que a estratégia de MDT refine-se a três tarefas clássicas: (i) 

a geração de casos de teste a partir de modelos de acordo com um dado critério de cobertura; 

(ii) a geração de um oráculo de teste para determinar os resultados esperados de um teste; e, 

(iii) a execução de testes em ambientes de teste, possivelmente também gerados a partir de 

modelos. Sendo que a primeira e segunda tarefa são independentes de plataforma. Em 

contraste, a terceira tarefa deve ter uma certa plataforma, ou uma plataforma de teste genérico 

para testar a lógica da aplicação, ou a atual plataforma alvo da aplicação. Neste último caso, a 

plataforma específica de modelo é necessária para gerar os ambientes de teste e para mapear 

os casos de testes independentes de plataforma e oráculos sobre a plataforma desejada 

(HECKEL e LOHMANN, 2003). 

Kashyap e O’Reilly (2012) mostram alguns benefícios sobre a realização de testes 

usando modelos, são eles:  

• As especificações são melhoradas; 

• Melhoria, métricas mais pertinentes; 

• Integração dos testadores em fases iniciais do processo de desenvolvimento; 

• Teste contínuo; 

• Qualidade nas entregas; 

• Previsibilidade e redução de riscos; e, 

• Eficiência e eficácia. 

Em testes tradicionais, os casos de teste são escritos manualmente por meio da análise 

dos requisitos. Nas abordagens de teste orientadas por modelos, um modelo de teste é 

inicialmente desenvolvido para descrever o comportamento esperado do SUT. Uma vez que o 

modelo é completo, casos de teste são automaticamente projetados a partir de modelos 

baseados em critérios de cobertura selecionados (ABBORS e TRUSCAN, 2010). 

  

3.3.4.1 Processos de MDT 

De acordo com El-far e Whittaker (2001), Reid (2006) apud Maciel (2010) um processo 

de testes baseado em modelo é composto pelas seguintes atividades, conforme figura 3.13. 

• Construção do modelo (formal ou semiformal) a partir dos requisitos do sistema; 



 

69 
 

• Geração de entradas do teste, as quais farão parte dos casos de teste e servirão 

para exercitar o sistema que está sendo testado, a partir do modelo; 

• Geração dos resultados, isto é, gerar as saídas esperadas do teste, as quais indicam 

o comportamento esperado do sistema, a partir do modelo; 

• Execução dos testes no sistema, com as estradas geradas, produzindo novas 

saídas; 

• Comparação das saídas do sistema com as saídas esperadas geradas após a 

execução dos testes; e, 

• Análise/tomada de decisões, isto é, analisar os resultados dos testes, e tomar as 

seguintes decisões: Modificar o modelo? Gerar mais testes? ou Parar o processo?  

com base nos objetivos de teste e critérios de parada. 

 

 

Figura 3.13: Atividades de teste baseado em modelo. 
Fonte: Maciel (2010). 

 

O processo é iniciado assim que os requisitos do sistema são definidos. Em seguida, o 

modelo que representa o comportamento esperado do sistema é construído à partir dos 
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requisitos.  A partir deste modelo, as entradas e resultados esperados são gerados, com as 

entradas, executa-se os testes e o comportamento do sistema é analisado. Posteriormente, as 

saídas reais obtidas são comparadas com as saídas esperadas visando verificar se o teste 

passou ou não e, consequentemente, avaliar a presença de defeitos no sistema. Para finalizar é 

feita uma análise dos resultados dos testes e decisões são tomadas com base nos objetivos de 

teste e nos critérios de parada do processo (MACIEL, 2010). Nas próximas seções serão 

apresentados 02 processos de teste dirigidos a modelos. 

 

3.3.4.2 Model-Driven Test Engineering Process  

O Model-Driven Test Engineering Process (Processo de Engenharia de Testes Dirigida 

a Modelo) é iniciado com uma análise dos requisitos de teste para o sistema em teste. Esses 

requisitos são a base para a concepção de um modelo de teste que pode ser transformado em 

scripts de teste executáveis para avaliar se o comportamento do SUT atende aos requisitos 

especificados (FEUDJIO, 2011). A figura 3.14 apresenta a visão geral do processo de 

engenharia de teste dirigida a modelos.  

 

 

Figura 3.14: Visão geral do processo de engenharia de teste dirigida a modelos. 
Fonte: Traduzido de Feudjio (2011). 

 

A fase de Design do Teste compreende duas atividades: (i) a análise dos requisitos do 

SUT a partir de uma perspectiva que deriva os objetivos de teste; e, (ii) o design dos 

procedimentos de teste com o intuito de avaliar a definição dos objetivos do teste em 
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implementações. A parte inferior da figura ilustra a fase de Design do Teste de Sistema no 

processo de desenvolvimento do teste, em que a composição de elementos do sistema de teste 

e suas relações com o SUT são modeladas. Essa composição de elementos é utilizada para 

fornecer os três principais aspectos de qualquer modelo de teste, isto é, topologia, dados e 

comportamento (FEUDJIO, 2011). 

 

3.3.4.3 Processo de Teste usando Time Partition Testing (TPT)  

A característica única do TPT é a maneira como os casos de teste são modelados e 

sistematicamente selecionados durante a atividade de design de caso de teste. No entanto, o 

TPT vai muito além dessa atividade, o processo de teste geral do TPT é apresentado na Figura 

3.15, onde durante a atividade de design de caso de teste, os mesmos são selecionados e 

modelados por meio da linguagem de modelagem de teste gráfica e baseados nos requisitos 

funcionais do sistema. Assim, os testes modelados com TPT são testes caixa-preta. Os casos 

de teste são compilados em representações de código de bytes altamente compactadas que 

podem ser executadas por uma máquina virtual dedicada. Na fase de execução os bytescodes 

dos casos de teste são executados na máquina virtual que se comunica continuamente com o 

SUT via adaptadores de plataforma. No teste de avaliação os dados de testes são 

automaticamente avaliados por meio da compilação de scripts de avaliação. Uma vez que as 

avaliações de teste são realizadas off-line, as restrições de tempo real são irrelevantes. Por fim, 

um relatório é gerado a partir dos resultados do teste de avaliação, o qual descreve o resultado 

do caso de teste, informando se os testes passaram, ou seja, tiveram sucesso, falharam ou se é 

para serem ignorados. Devido à separação clara entre a modelagem e execução de teste, os 

testes podem ser executados em diferentes plataformas.  (BRINGMANN e KRÄMER, 2008). 

 

 

Figura 3.15: Processo de teste TPT. 
Fonte: Traduzido de Bringmann e Krämer (2008). 
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Na próxima seção é feita uma análise sobre como o teste de software realizado nas 

abordagens dirigidas a modelos, visando o alinhamento deste com as demais atividades para 

posterior elaboração de um processo padrão para execução do teste de software. 

 

3.4 Análise sobre o Teste nas Abordagens Dirigidas a Modelos 

O Quadro 3.1 apresenta uma análise sobre o teste de software nas abordagens de 

desenvolvimento de software dirigidas a modelos, sendo que na maioria destas, o teste de 

software é executado como uma atividade.     

 

Quadro 3.1: Análise sobre o teste de software nas abordagens dirigidas a modelos. 

Processo/Metodologia Tipo de Abordagem Inclui Teste de Software? 
C³ MDD Parcialmente 

SDL-MDD MDD Não 
MODA-TEL MDA Parcialmente 

MASTER MDA Parcialmente 
MDDP MDA Parcialmente 

 

 O C³ é um processo de desenvolvimento de software que faz uso de técnicas de MDD 

e tem como objetivo o aumento da produtividade, qualidade e flexibilidade no 

desenvolvimento de aplicações de negócios. Compreende atividades de verificações de 

consistência e testes de integração de componentes na fase de desenvolvimento do software 

(HILDENBRAND e KORTHAUS, 2004). 

SDL-MDD possui como foco principal o desenvolvimento de sistemas distribuídos e 

sistemas de comunicação na área de computação ubíqua. Além disso, é suportado por uma 

suíte de ferramentas e usa uma estrutura de sistema genérica para obter tanto a separação 

limpa quanto a reusabilidade dos modelos independentes de plataforma e dos modelos 

específicos de plataformas (KUHN et al., 2006). 

A metodologia MODA-TEL fornece a identificação das fases e atividades individuais 

e suas inter-relações em um processo de desenvolvimento de software dirigido a modelo. 

(GAVRAS et al., 2003). Nessa metodologia, o teste de software é abordado somente na fase 

de execução, sendo realizado manualmente de acordo com os vários níveis de teste. 

MASTER é uma metodologia de desenvolvimento de software com foco em MDA, 

que descreve tanto o processo do MDD quanto o workflow do processo principal 
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(LARRUCEA et al., 2004). O teste é uma das fases do processo e tem como objetivo mostrar 

que os requisitos estão atendidos. 

O MDDP está em conformidade com a MDA (CRAG SYSTEMS, 2008). Entretanto 

não apresenta claramente as classificações do CIM, PIM e PSM em seus processos: 

incremental e cascata, conforme orienta a OMG (2003).  Ambos preveem o teste como uma 

atividade em seus fluxos, sugerindo um fluxo de tarefas de testes, não apresentando um 

processo efetivo dirigido a modelos para realização do teste de software.  

Nota-se que a realização de testes de software nas abordagens acima apresentadas é 

incipiente, isto é, as que preveem sua execução, não mostram uma metodologia ou um modelo 

de processo que oriente quanto a implantação e/ou realização de forma integrada com o 

desenvolvimento de software dirigido a modelos. 

 

3.5 Tecnologias para as Abordagens Dirigidas a Modelos 

No mercado existem diversas tecnologias, proprietárias e livres, que permitem a 

utilização das abordagens dirigidas a modelos. Entre estas tecnologias estão: (i) as 

ferramentas para modelagem; (ii) ferramentas para transformações entre modelos; (iii) 

ferramentas para a geração de códigos e testes; (iv) linguagens para modelagem; e, (v) 

linguagens para mapeamentos das regras de transformações.   

Foram levantadas e avaliadas algumas destas tecnologias com o objetivo de identificar 

os recursos disponíveis de cada uma. As tecnologias avaliadas foram escolhidas a partir do 

critério de atendimento à algum nível da arquitetura MDA. A seguir são descritas 

resumidamente as principais características destas. 

AndroMDA é um framework open source, baseado em MDA que faz uso de modelos 

em UML a partir de ferramentas Computer-Aided Software Engineering (CASE) e plugins, 

para transformar modelos em código fonte (ANDROMDA, s.d.). A ANDROMDA demanda 

um vasto aprendizado e tempo devido a sua complexidade na estrutura dos cartuchos de 

transformação dificulta a customização ou criação dos mesmos. Além disso, depende de um 

ambiente configurado com várias outras tecnologias integradas e não oferece um ambiente 

gráfico (PELLEGRINI et al., 2010). 

Enterprise Architect é uma ferramenta comercial que permite a transformação de um 

modelo PIM para múltiplos PSM e seus respectivos códigos fonte. Faz uso de linguagens 

como a UML para modelagem, OCL para modelagem de restrições e QVT para 

transformações entre os modelos (TRUYEN, 2005). A Enterprise Architect não suporta 
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transformações entre todos os modelos, como por exemplo, de modelos BPMN para modelos 

UML. 

Eclipse é um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (Integrated Development 

Environment - IDE), para desenvolvimento de software na linguagem Java. Através do uso de 

plugins permite o desenvolvimento de aplicações em outras linguagens de programação, 

como também, a elaboração de modelos em nível de PSM, gerando seu respectivo código 

fonte a partir dos modelos (ECLIPSE, s.d.).  

Acceleo é um dos plugins que podem ser aplicados ao IDE Elipse para a geração de 

código de acordo com as especificações do OMG, ou seja, do Modelo para Texto 

(MetaObject Facility Model-to-Text – MOFM2T) (ECLIPSE, s.d.). O Acceleo facilita e 

execução de um processo de transformação incremental, bem como, permite a customização e 

criação de transformações (PELLEGRINI et al., 2010). 

Integranova é um conjunto de ferramentas que segue o paradigma MDA, onde o modelo 

fonte é gerado em um modelo de destino é gerado como, por exemplo: o Visual Basic ou Java 

e códigos em Java Server Pages (JSP) (PIETRASZEK, 2012). 

 MagicDraw é ferramenta de modelagem proprietária, que faz uso de UML e BMPN. 

Permite a transformação de modelos UML para o esquema eXtensible Markup Language 

(XML), sendo que para as transformações entre modelos faz uso da QVT 

(Query/View/Transformation). Além disso, permite integração com outras ferramentas, dentre 

elas: ArcStyler, AndroMDA, Codagen Architect, entre outras (MAGICDRAW, s.d.). 

Together é uma ferramenta de modelagem visual que inclui UML, BPMN, XMI, QVT e 

OCL, em conformidade com os padrões MDA garantindo a manutenção e portabilidade. 

Assegura flexibilidade para suportar aplicações independentemente da plataforma e permite 

integração com o IDE Eclipse (BORLAND, s.d.). 

MaRiSa-MDD é uma abordagem para transformação entre modelos, onde cada 

atividade possui modelos orientado a aspectos representativos. Possui integração com o IDE 

Eclipse e seus plugins, que dão suporte as tecnologias e transformações MDD, através de 

regras especificadas e implementadas em ATL (MEDEIROS, 2008). 

ArcStyler é uma ferramenta proprietária para aplicações J2EE e .NET. Faz uso de UML 

e dos padrões XMI, MOF e QVT para as transformações do PSM para código. Possui alguns 

pontos em comum com a AndroMDA, como a utilização de marcas para aproximar o PIM do 

PSM e a disponibilização de um conjunto de regras de transformações das principais 

tecnologias. No entanto, ela também oferece alguns recursos adicionais para o usuário, como 
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um editor para geração de modelos e edição do código gerado através do seu próprio ambiente 

de desenvolvimento de transformações (PELLEGRINI et al., 2010).  

OptimalJ é uma ferramenta proprietária para J2EE, com possibilidade de geração de 

código para outras linguagens/tecnologias, Suporta MOF, UML, CWM e XMI. As 

transformações de PIM para PSM faz uso do Template Pattern Language (TPL) para geração 

de código a partir do PSM. Possui o Guarded/Free Bloks que permite manter os códigos que 

são feitos manualmente, integrando-os ao modelo para a regeneração da aplicação (SANDRI, 

2005). 

Moderne é uma ferramenta acadêmica que a auxilia na especificação e execução de 

processos de desenvolvimento de software que usam MDA e MDT. A especificação é 

baseada em metamodelos que fazem extensão aos conceitos do SPEM, visando dar suporte a 

aspectos específicos dos processos, através de uma estrutura hierárquica, os editores são 

aproveitados e estendidos da plataforma Eclipse, ou diagramas UML (R. MACIEL, s.d.).  

Além disso, a ferramenta possibilita a criação de regras de transformações em ATL ou 

MOFScript e de perfis UML, os quais são utilizados na execução do processo. As regras de 

transformação para MDT, usando um perfil de teste, como o U2TP. (R. MACIEL, 2013).  

A eficiência das ferramentas depende das linguagens e padrões de modelagens adotadas. 

A principal linguagem atualmente é a UML, que utiliza perfis como o U2TP, e outras 

linguagens como a OCL, para enriquecer a expressividade dos modelos. A seguir é 

apresentado um breve resumo das linguagens e padrões de modelagens adotadas pelas 

ferramentas descritas acima. 

UML é a linguagem de especificação padronizada pelo OMG mais utilizada. Em 

conjunto com o Meta Object Facility (MOF) fornece uma base para MDA, unificando todas 

as etapas de desenvolvimento e integração de modelagem de negócios, por meio de 

modelagem arquitetônica e de aplicação, para desenvolvimento, implantação, manutenção e 

evolução do software (OMG, 2009). A principal vantagem da UML é a diversidade de 

modelos e o número expressivo de ferramentas no mercado. 

UML 2.0 Test Profile (U2TP) é um perfil de testes para a UML, que define uma 

linguagem para projetar, visualizar, especificar, analisar, construir e documentar os artefatos 

de sistemas de teste de software. A modelagem de testes que pode ser usada com todas as 

principais tecnologias de componentes e objetos e aplicada a sistemas de testes em diferentes 

domínios (GERCHMAN, 2006). 
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A Linguagem para Restrições de Objetos (Object Constraint Language - OCL) é uma 

linguagem formal usada para descrever expressões em modelos UML. As ferramentas de 

modelagem, que usam UML podem fazer uso da OCL para especificar restrições de 

aplicações específicas nos modelos (OMG, 2010).  

BPMN é uma notação padronizada mantida pelo OMG e atualmente é a mais utilizada 

para modelagem de processos de negócio, a qual permite alinhar os processos de negócios e a 

sua respectiva implementação (OMG, 2011b). 

 Segue abaixo uma descrição dos principais padrões e linguagens para transformações 

entre modelos adotadas pelas tecnologias analisadas: 

ATL é uma linguagem de transformação entre modelos, permitindo especificar regras 

de transformação, partindo de um conjunto de modelos de origem para a criação de elementos 

num modelo destino (ATL, s.d.). O ambiente de desenvolvimento da ATL foi desenvolvido 

em cima da plataforma Eclipse, o qual oferece ferramentas visando facilitar a escrita de regras 

de transformação em ATL (ECLIPSE, s.d.). 

O MOF é um padrão de linguagem do OMG usada para especificar todas as outras 

linguagens, por exemplo, a UML é construída a partir do MOF. A definição de linguagens a 

partir do MOF permite que as ferramentas baseadas em MDA sejam capazes de fazer uso 

destas. Fazem parte do MOF: o XMI, SPEM, OCL, QVT, entre outros (OMG, 2013). 

MOFM2T é um padrão da OMG para traduzir um modelo em vários artefatos de texto 

como código, especificações de implantação, relatórios, documentos, entre outros. 

Essencialmente, o MOFM2T aborda a transformação de um modelo em uma representação de 

texto linear (OMG, 2008). 

O Query, Views, Transformations (QVT) é um padrão do OMG para definição de 

linguagens para escrita de regras de transformações entre modelos, permitindo tanto 

transformações como visualizações e consultas (OMG, 2011a). 

XMI é um padrão OMG utilizado para importação, exportação e armazenamento de 

modelos, permitindo uma maior interoperabilidade, por exemplo, modelos em UML podem 

ser transferidos de uma ferramenta CASE para outra, desde que estas suportem este padrão 

(OMG, 2013).  

O quadro 3.2 apresenta o resumo da avaliação das ferramentas que dão suporte a 

modelagem e a transformação de modelos. 
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Quadro 3.2: Resumo da análise das tecnologias para as abordagens dirigidas a modelos. 
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Tipo de Distribuição 
Comercial  X   X X X  X X  

Livre X  X X    X   X 
Etapas de Transformação 

CIM – PIM           X 
CIM – CITM           X 
PIM – PSM  X   X  X  X X X 
PIM – PITM           X 

PSM – CÓDIGO X X X X¹ X  X² X² X X X² 
PSM – PSTM           X 

CÓDIGO - GTs  X         X 
Linguagens/Notação/Perfil de Modelagens Utilizadas 

UML X X  X  X X X X  X 
OCL  X     X    X 
U2TP           X 
BPMN      X X     

Padrões/Linguagens de Transformação Adotadas 
ATL        X   X 
MOF         X X X 

MOFM2T   X X        
QVT  X    X X  X  X 
XMI X X X  X X X  X X X 

¹ Permite a modelagem de PSM a partir do uso de plugins; 

² A geração do código somente é possível a partir da integração com o IDE Eclipse com o uso de plugins. 
 

O resultado desta análise apontou uma evolução sistemática das tecnologias, o que 

contribui para a disseminação das abordagens dirigidas a modelos. Apenas o uso de 

ferramentas não garante um produto de software de maior qualidade, conforme mostrado no 

trabalho de MacDonald et al. (2005) apud Parviainen et al. (2009), onde são apresentadas 

experiências com o uso do MDD em um ambiente de desenvolvimento. De acordo com os 

autores, quando comparado o número de erros no código gerado pelas ferramentas com a 

quantidade de erros esperada com o processo de desenvolvimento tradicional.  

Assim, a utilização destas tecnologias desassociadas de um modelo de processo de 

desenvolvimento, não apresentam resultados efetivos e principalmente podem ser 

subutilizadas pelas equipes. Além disso, considerando a MDA, nenhuma destas tecnologias 

contempla todos os seus níveis, ou seja, desde o CIM até a geração de código, com técnicas 

de V&V. 

Outro problema identificado é que as soluções proprietárias oferecem uma gama maior 

de recursos do que versões livres disponíveis, levando as equipes e empresas a utilizarem 
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versões incompletas para diminuírem custos e com isso subutilizam os recursos previstos 

pelas abordagens dirigidas a modelos.  

Entretanto, diversos trabalhos acadêmicos, como a Moderne proposta pelo grupo de 

pesquisa do Departamento de Computação da UFBA, têm contribuído ao oferecer soluções 

livres e com uma abrangência maior quanto aos níveis da MDA.  

A integração entre diferentes tecnologias é prevista e padronizada pelo OMG. O 

XML/XMI é uma solução para o intercâmbio de modelos entre diferentes ferramentas. Porém, 

as ferramentas ainda possuem uma limitação devido à dificuldade de padronização na 

construção dos modelos, apesar dos esforços do OMG em fazer da UML uma linguagem 

padronizada para a construção de modelos.   

 

3.6 Considerações Finais do Capítulo 

Neste capítulo foram apresentados os conceitos referentes às abordagens dirigidas a 

modelos, incluindo: MDE, MDA, MDD e MDT. Estas apontam para uma mudança de 

paradigma, onde os modelos passam a orientar o desenvolvimento de software. Com isso, é 

preciso mudar a relação de desenvolvimento e teste de software, bem como, os processos 

vinculados a estes. 

Dentre os objetivos das abordagens dirigidas a modelos destacam-se: a melhoria na 

qualidade do software, redução na complexidade e melhoria na reutilização, permitindo que 

os desenvolvedores trabalhem em altos níveis de abstração, ignorando detalhes desnecessários 

(HAILPERN e TARR, 2006). No entanto, estas abordagens apresentam problemas quando 

colocadas em prática sem um modelo de processo, como a dificuldade em organizar e 

acompanhar o trabalho das equipes de desenvolvimento e testes, versionamento dos modelos, 

especificação dos parâmetros para transformações, a falta de ferramentas que atendam todas 

as transformações entre modelos e metamodelos, entre outros. Assim, neste capítulo também 

foram avaliadas as tecnologias disponíveis para suportar as demandas das abordagens 

dirigidas a modelos.  

Esta análise apontou a falta de integração entre as diferentes tecnologias e abordagens, 

bem como, a falta de orientação quanto ao uso destas durante o desenvolvimento, 

confirmando a necessidade de um modelo de processo que integre as atividades do MDD e do 

MDT com o intuito de alcançar os objetivos propostos pelas abordagens dirigidas a modelos. 

Este trabalho propõe exatamente um modelo de processo que auxilie as equipes na adoção do 

MDD e MDT de maneira integrada, como apresentado no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4 

 

MODELO DE PROCESSO QUALITAS 

 

Este capítulo descreve o modelo de processo de desenvolvimento de software 

Qualitas5, proposto com o intuito de orientar as equipes na adoção integrada do MDD e 

MDT, alinhada às boas práticas de Engenharia de Software, sendo uma opção de processo 

orientado a modelos. 

 

4.1 Propostas Iniciais para o Modelo de Processo Qualitas   

As principais funções de um modelo de processo de software determinam a ordem das 

etapas envolvidas no desenvolvimento, a evolução do software, bem como, estabelecer os 

critérios de transição de uma fase para a próxima. Assim, um modelo de processo aborda as 

seguintes questões de projeto de software: (i) O que vamos fazer a seguir?; e (ii) Por quanto 

tempo vamos continuar a fazê-lo?.  

Diante disso, inicialmente o modelo Qualitas foi proposto seguindo o modelo espiral e 

organizado em fases, onde cada volta na espiral representava uma fase do processo de 

software e sua execução seguia os conceitos evolucionário e incremental. Cada ciclo envolvia 

uma progressão que abordava uma sequência de passos para cada protótipo do produto e a 

dimensão angular representava o progresso alcançado na conclusão de cada ciclo da espiral. A 

Figura 4.1 apresenta a primeira proposta para o modelo de processo de desenvolvimento de 

software Qualitas. 

 Porém, à medida que a validação do modelo Qualitas foi iniciada através do estudo de 

caso, percebeu-se o número excessivo de fases e etapas, e estas sem integração. O processo 

não caracterizava o foco principal das abordagens dirigidas a modelos, isto é, os modelos 

gerados. 

 

                                                                 
5 Qualitas vem do Latim e significa Qualidade. 
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Figura 4.1: 1ª Proposta do Modelo Qualitas. 

 

 Num segundo momento, após esta constatação, foram feitas alterações no modelo 

Qualitas, com o objetivo de tornar o modelo mais ágil e intuitivo. Também, foi levada em 

consideração a necessidade de alinhar as atividades de desenvolvimento e testes de forma que 

a equipe pudesse avaliar e acompanhar a evolução dos modelos. Nas abordagens dirigidas a 

modelos a atividade de transformação entre os diferentes níveis, a depender da arquitetura 

adotada, é indispensável. Sendo que, não contemplar esta atividade no modelo Qualitas, não 

reflete a realidade, já que esta envolve profissionais e ferramentas especialistas, além do custo 

e tempo. Assim, foi proposta uma segunda versão do modelo Qualitas, conforme apresentado 

na Figura 4.2. 

Nesta nova versão da proposta, o modelo Qualitas está organizado em duas fases, 

Desenvolvimento e Testes, as quais poderiam ocorrer em paralelo. O modelo possuía cinco 

etapas, sendo elas: CIM, PIM, PSM, Código e Entrega. Porém, ao iniciar a validação deste 

modelo no estudo de caso foi verificado que apesar deste ser mais simples e didático, o 

mesmo apresentava uma ideia de metodologia e não de um modelo de processo. Pelo 

contrário, ele remetia a ideia do modelo clássico de desenvolvimento, o Modelo Cascata. 

Além disso, a proposta do modelo mostrava o código ainda como artefato principal e não os 

modelos como requerem as abordagens dirigidas a modelos. 
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Figura 4.2: 2ª Proposta do Modelo Qualitas. 

 

Diante deste cenário, mudou-se o enfoque dado na especificação do Qualitas. Os 

modelos foram colocados no centro do Qualitas, como principais artefatos; e, boas práticas de 

Engenharia de Software, recomendadas por (SOMMERVILLE, 2007), foram consideradas 

como: (i) desenvolvimento de software de maneira iterativa; (ii) gerenciar requisitos; (iii) 

modelar o software visualmente; (iv) verificar a qualidade do software; e, (v) controlar as 

versões do software. Assim, uma nova versão do modelo Qualitas foi elaborada e validada no 

estudo de caso, como será discutido no próximo capítulo. Na seção a seguir é detalhada 

estrutura final do Qualitas.   

 

4.2 Estrutura do Modelo de Processo Qualitas   

O Qualitas é um modelo de processo de desenvolvimento de sistemas de software, 

iterativo e incremental, para atender a projetos de software orientados a modelos. Os modelos 

são refinados a partir das necessidades do negócio até a sua realização em soluções de 

software, permitindo assim um enfoque nos negócios e necessidades da empresa. O Qualitas 

foca em pequenos e médios projetos de desenvolvimento de software.  

O seu ciclo de vida está organizado em 03 fases: Planejamento, Execução e Entrega. A 

fase de Planejamento possui as etapas Planejamento do Projeto e Planejamento da Execução. 

Na fase de Execução são contempladas as etapas: Engenharia de Requisitos, CIM, CITM, 

PIM, PITM, PSM, PSTM, Código, Geração de Testes (GTs) e Validação da Versão, as quais 

podem ocorrer de forma iterativa, isto é, com várias iterações pelas etapas e de forma 

incremental, a depender da quantidade de versões de acordo com o escopo do projeto.  A cada 

incremento retroalimenta-se a fase de Planejamento e/ou a etapa de Engenharia de Requisitos, 
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conforme as necessidades e com o intuito de implementar durante a execução, melhorias nos 

modelos, de maneira a produzir uma versão de acordo com as expectativas dos clientes. Por 

fim, a fase de Entrega inclui a etapa de Liberação de Versão ou do Produto Final, a qual visa 

disponibilizar para o usuário as versões validadas de cada incremento executado ou a versão 

final ao término do projeto. A Figura 4.3 apresenta o modelo de processo Qualitas. 

 

 

Figura 4.3: Modelo Qualitas. 

 

As etapas que compõem a estrutura do modelo Qualitas são: 

• Planejamento do Projeto: etapa opcional, que compreende o planejamento e 

gestão do projeto; 

• Planejamento da Execução: consiste em definir e planejar as atividades e 

estratégias para a fase de execução do projeto; 

• Engenharia de Requisitos: compreende o processo de engenharia de requisitos 

que inclui: estudo de viabilidade, elicitação e análise, especificação, validação e 

gerenciamento de requisitos; 

• CIM: consiste em elaborar o modelo de negócio com o intuito de compreender o 

domínio do negócio da organização; 

• CITM: compreende em gerar o modelo de testes para o CIM; 

• PIM: a partir do CIM, esta etapa abrange a descrição do sistema através de 

modelos, sem refletir detalhes ou decisões de plataforma; 

• PITM: consiste a geração dos modelos para execução dos testes no modelo PIM; 
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• PSM: a partir do PIM, esta etapa abrange a geração de um ou mais PSM, onde 

cada um representa uma plataforma específica com seus respectivos detalhes; 

• PSTM: consiste em gerar os modelos de testes para cada PSM; 

• Código: compreende a geração do código fonte a partir do PSM; 

• Geração de Testes (GTs): consiste na geração de testes a partir do código; 

• Validação da Versão: valida a versão do software produzida, e o seu alinhamento 

às necessidades do cliente. Em caso de não conformidade, as correções são feitas 

e validadas com o teste de regressão; e, 

•  Liberação de Versão ou Produto Final: consiste em disponibilizar para o cliente 

as versões validadas ou o produto final para o término do projeto. 

O Quadro 4.1 apresenta um resumo das atividades previstas em cada etapa da estrutura 

do modelo Qualitas. 

Quadro 4.1: Resumo das atividades do modelo Qualitas. 

Fases Etapas Atividades 

Fase 
Planejamento 

Planejamento do Projeto Construir o Plano de Gestão do Projeto 
Planejamento da 

Execução 
Produzir o Plano de Execução 

Execução 

Engenharia de 
Requisitos 

Produzir o Documento de Requisitos 

CIM Construir os Modelos Independentes de Computação 

CITM 
Gerar os Modelos de Testes Independentes de Computação 
Testar os Modelos Independentes de Computação 
Analisar os Resultados dos Testes 

PIM Gerar o Modelo Independente de Plataforma 

PITM 
Gerar os Modelos de Testes Independentes de Plataforma 
Testar os Modelos Independentes de Plataforma 
Analisar os Resultados dos Testes 

PSM Gerar os Modelos Específicos de Plataforma 

PSTM 
Gerar os Modelos de Testes Específicos de Plataforma 
Testar os Modelos Específicos de Plataforma 
Analisar os Resultados dos Testes 

Geração de Código 
Gerar o Código Fonte a partir do PSM 
Complementar, se necessário, o Código Fonte 

Geração de Testes Gerar os Testes a partir do código 

Validação da Versão 
Validar se a versão está atendendo ao que foi especificado. 
Avaliar os Resultados da Execução dos Testes 

Fase Entrega 
Liberação de Versão ou 

Produto Final 
Disponibilizar cada versão validada, ou ao término do 
projeto, o produto final para o cliente 

 

Considerando que algumas ferramentas não contemplam todas as atividades de 

transformações entre modelos de forma automática, ressalta-se que as atividades da fase de 

Execução, especificamente estas que envolvem transformações entre modelos, poderão ser 
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executadas de maneira manual ou automática, a depender das ferramentas adotadas e 

definidas no Plano de Execução. Para a realização das transformações de forma manual, se 

faz necessário o domínio da equipe em linguagens e regras de transformação. 

Consequentemente, o esforço e o prazo do projeto serão bem maiores, sendo necessário levar 

em consideração este fato na etapa Planejamento do Projeto.  

Na próxima seção são detalhadas as fases e etapas que compõem o Qualitas. 

 

4.3 Fase Planejamento 

Esta fase tem como objetivo tanto o planejamento do projeto quanto o planejamento 

de execução, visando estabelecer a maneira como o projeto será gerenciado e executado para 

atingir o objetivo pelo qual foi criado. A fase de Planejamento possui como etapa opcional o 

planejamento do projeto e como etapa principal o planejamento da execução, que serão 

detalhadas nas próximas subseções. 

 

4.3.1 Etapa Planejamento do Projeto 

No modelo Qualitas, o planejamento do projeto aparece como uma etapa opcional, já 

que se pode fazer uso de metodologias de gestão de projetos consagradas como o SCRUM6 

ou de boas práticas como previstas no Project Management Body of Knowledge (PMBOK®7) 

como de maneira paralela, sem que a escolha afete as demais etapas e fases.  Caso não se faça 

uso de alguma metodologia é necessário definir cronograma, papeis e responsabilidades, 

planejar as atividades e número de iterações e incrementos, bem como, identificar os artefatos 

que serão produzidos, entre outros. O artefato elaborado nesta etapa é o Plano de Projeto. 

 

4.3.2 Etapa Planejamento da Execução 

O objetivo principal desta etapa é definir os procedimentos de transformações, 

ferramentas, padrões e normas para a construção dos modelos, arquitetura, linguagens para 

transformações entre os modelos de desenvolvimento e testes de software. 

O artefato gerado é o Plano de Execução, sendo que seu conteúdo depende do domínio 

do software que será desenvolvido e este deverá permanecer ativo até que o projeto seja 

concluído, tendo em vista, que este artefato conduz toda a execução do processo. 
                                                                 
6 SCRUM é uma metodologia ágil para Gestão de Projetos. O SCRUM é uma jogada Rugby, onde um time de 8 
integrantes trabalham em conjunto para levar a bola adiante no campo, ou seja, times trabalhando de forma 
integrada e cada membro desempenhando papeis bem definidos, com o time focando num único objetivo. 
7 PMBOK® é o guia do conjunto de conhecimento e gerenciamento de projetos publicado pelo Project 
Management Institute (PMI®). 
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Após a elaboração do Plano de Execução já é possível seguir para a etapa de 

Engenharia de Requisitos, iniciando a Execução.  

 

4.4 Fase Execução 

A fase de Execução tem como objetivo principal transformar os modelos em realidade, 

ou seja, produtos de software, de acordo com o Plano de Execução. Os modelos gerados nesta 

fase são considerados os principais artefatos, que conduzem toda a execução até a entrega do 

produto final. No centro desta fase está a etapa de Verificação, onde serão testados todos os 

artefatos produzidos pelas etapas ao redor, integrando assim as etapas de desenvolvimento e 

testes. 

Como resultado, têm-se uma versão do software, que deve ser validada pela equipe 

juntamente com o cliente, usando as técnicas existentes. Na próxima subseção serão 

detalhadas as etapas desta fase.  

 

4.4.1 Etapa Engenharia de Requisitos 

O objetivo desta etapa é criar e manter um documento de requisitos de sistema. De 

maneira geral, a etapa inclui as atividades: identificar o problema, levantar, analisar, 

especificar e validar os requisitos para resolução do problema e atendimento às necessidades 

do cliente. Está inserida nesta etapa também a atividade de gerenciamento de requisitos, a 

qual consiste em planejar o gerenciamento, definição das políticas, procedimentos e gestão de 

mudanças. 

Para o levantamento de requisitos pode-se fazer uso das técnicas de levantamento 

existentes, como: etnografia, que é uma técnica de observação, realização de entrevistas, 

workshops, brainstorming, aplicação de questionários, entre outras.  

Uma vez levantados os requisitos, esses são analisados e especificados, resultando no 

documento de requisitos. A especificação e elaboração do documento de requisitos pode fazer 

uso de descrições textuais ou icônicas, entre outros. 
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4.4.2 Etapa CIM 

O CIM é conhecido também como Modelo de Domínio ou Modelo de Negócio 

mostrando uma visão do sistema de software sob o ponto de vista do negócio e não levando 

em consideração características ou detalhes computacionais.  

Esta etapa tem como atividade Construir o CIM a partir dos requisitos do sistema, 

documentados na etapa anterior, de maneira a identificar e mapear os processos de negócio 

dentro do escopo do projeto. Durante a execução desta etapa, modelos com melhorias podem 

ser construídos.  

Nesta etapa devem ser modeladas as entidades e os processos relativos ao domínio do 

problema, representando os processos de negócios da organização para qual o sistema será 

desenvolvido.  

O CIM pode ser representado como um modelo de processos de negócios e descrito 

por meio de notações e linguagens, tais como: a Notação de Modelagem de Processos de 

Negócios (Business Process Model and Notation – BPMN), os Diagramas de Fluxo de Dados 

(Data Flow Diagrams – DFD), ou ainda, a UML através do Diagrama de Atividades. Como 

visto no Quadro 3.2, a linguagem de modelagem mais utilizada é a UML, cuja ampla 

divulgação e oferta de ferramentas de modelagem se deve à padronização proposta pelo OMG 

e seguida pelos fornecedores. 

 

4.4.3 Etapa CITM 

Nesta etapa, a partir do CIM, o CITM é gerado, cuja responsabilidade é testar o CIM, 

independentemente da visão computacional, verificando o alinhamento deste com os 

requisitos documentados. Pode-se fazer uso do perfil de testes U2TP. 

São atividades desta etapa:  

• Gerar os Modelos de Testes Independentes de Computação; 

• Testar os Modelos Independentes de Computação; e, 

• Validar os resultados dos testes. 

Técnicas de V&V podem ser utilizadas para testar e validar os modelos. Após a 

realização dos testes no CIM e os devidos ajustes quando necessário, inicia-se com a etapa do 

PIM, isto é, com a transformação do CIM para o PIM, conforme próxima subseção.  
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4.4.4 Etapa PIM 

A partir do CIM, o PIM é gerado descrevendo o comportamento e a estrutura do 

software, sem considerar os detalhes da plataforma ou plataformas escolhidas.  

Os modelos gerados nesta etapa podem ser representados através de modelos 

estruturais, funcionais e/ou comportamentais, como por exemplo, se a linguagem UML for 

utilizada, pode-se gerar um diagrama de classes, um de máquina de estado e/ou um diagrama 

de casos de uso. 

O uso da linguagem de modelagem UML permite o uso de outras linguagens como: 

como a ATLAS Transformation Language (ATL) e a Query, Views, Transformations (QVT) 

para transformações; a Object Constraint Language (OCL) para descrever as restrições do 

modelo; e, XML Metadata Interchange (XMI) e Meta-Object Facility (MOF) padrões do 

OMG para intercâmbio e relações entre metamodelos, respectivamente. 

 

4.4.5 Etapa PITM 

O PITM é gerado a partir do PIM nesta etapa, cujo objetivo é testar o modelo PIM. 

Ressaltando que os testes nesta etapa deverão ser independentes de qualquer plataforma e 

podem ser documentados utilizando um perfil de testes, como o U2TP.  

São atividades desta etapa:  

• Gerar os Modelos de Testes Independentes de Plataforma; 

• Testar os Modelos Independentes de Plataforma; e, 

• Validar os resultados dos testes. 

Assim como na etapa PIM, os modelos de teste gerados podem ser representados 

através de modelos estruturais, funcionais e/ou comportamentais, como por exemplo, se a 

linguagem UML for utilizada, pode-se gerar um diagrama de classes, um de máquina de 

estado e/ou um diagrama de sequência.  

Com a realização dos testes no PIM, caso o mesmo não esteja em conformidade com o 

especificado, as correções necessárias devem ser realizadas. Em seguida, inicia-se com a 

etapa do PSM, isto é, com a transformação do PIM para um ou vários PSM, dependendo do 

número de plataformas previstas, como previstas na próxima seção.  

 

4.4.6 Etapa PSM 

O PSM representa a solução concreta para o problema a ser resolvido, ou seja, o PSM 

deve refletir a solução para o problema utilizando os recursos disponibilizados pelas 
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tecnologias adotadas, como também, deve-se incluir informações e restrições quanto a 

arquitetura de software e recursos para implementação de padrões de projeto. Logo, a 

transformação feita nesta etapa deve conter descrições detalhadas e elementos específicos da 

plataforma selecionada.  

Observar que cada PSM gerado estará associado a uma plataforma específica e às 

restrições desta.  

 

4.4.7 Etapa PSTM 

Nesta etapa, gera-se a partir do PSM, um ou vários PSTM, dependendo da tecnologia 

adotada. São atividades desta etapa:  

• Gerar os Modelos de Testes Específicos de Plataforma; 

• Testar os Modelos Específicos de Plataforma; e, 

• Validar os resultados dos testes. 

Assim como na etapa PITM, os testes podem ser documentados utilizando um perfil 

de testes, como por exemplo, o U2TP. Após a realização dos testes no PSM, caso o mesmo 

não esteja em conformidade com o especificado, as correções necessárias devem ser 

realizadas. 

 

4.4.8 Etapa Geração de Código 

A partir dos modelos PSM gera-se o código na plataforma e linguagem escolhidas, 

podendo fazer uso de ferramentas e/ou plugins. Neste caso, o modelo PSM é utilizado como 

entrada para transformação em código. São atividades desta etapa:  

• Gerar o código a partir do PSM; e, 

• Complementar, se necessário, o código, ou seja, nos casos em que a 

transformação for semiautomática, o desenvolvedor pode fazer os ajustes 

pertinentes no código. 

Após a etapa de Geração do Código inicia-se com a etapa Geração de Testes, 

conforme apresentada a seguir. 

 

4.4.9 Etapa Geração de Testes 

Os testes são gerados a partir do código e são considerados artefatos desta etapa: os 

modelos de testes, casos de testes e/ou código de teste, os quais visam verificar o código-fonte 

gerado a partir das transformações entre os modelos.   
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Após a geração dos testes, a etapa de validação é iniciada, com a participação ou não 

do cliente, visando executar os testes com o intuito de detectar os problemas remanescentes.  

 

4.4.10 Etapa Validação da Versão 

Esta etapa tem como objetivo executar testes na versão do software resultante da fase 

de Execução, de forma a garantir que a versão a ser entregue, está em conformidade com as 

necessidades do cliente. São atividades desta etapa: 

• Validar se a versão está atendendo ao que foi especificado, caso não esteja 

atendendo, os ajustes são realizados; e, 

• Avaliar os resultados dos testes: nesta atividade, tem-se a avaliação dos 

resultados dos testes a partir da comparação da saída produzida com a saída 

definida no caso de teste. Podendo atribuir as seguintes situações ao resultado da 

análise: “passou”, “falhou” ou “inconclusivo”. 

Podem ser aplicados diversos tipos de testes nesta etapa, dentre eles:  

• Teste de funcionalidade: busca por inconformidades na versão em relação ao 

que foi especificado; 

• Teste de regressão: re-testa versões já testadas após a implementação de uma 

nova funcionalidade ou correção; 

• Teste de usabilidade: analisa os padrões visuais da versão, bem como, o nível 

da usabilidade, em relação ao usuário; 

• Teste de conteúdo: busca por erros ortográficos, problemas relacionados ao 

tipo de letra, formatação e legibilidade do texto; 

• Teste de performance: analisa por exemplo se a versão consegue manter seu 

tempo de resposta, conforme especificado nos requisitos não funcionais; e, 

• Teste de carga: verifica o comportamento da versão quando submetida a um 

volume grande de dados. 

Após a validação e correção das inconformidades encontradas, a versão é 

disponibilizada para o cliente através da próxima etapa. 

 

4.5 Fase Entrega 

As versões do software produzidas na fase de Execução e validadas são 

disponibilizadas para o cliente nesta fase. Todas as ocorrências no projeto, consideradas 

relevantes à melhoria do processo, devem ser documentadas e avaliadas ao final do projeto. 
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Esta fase possui a etapa Liberação de Versão ou Produto Final, visando realizar a implantação 

da versão ou do produto de software no ambiente do cliente.  

   

4.5.1 Etapa Liberação de Versão ou Produto Final 

Nesta etapa uma nova versão ou produto final é entregue ao cliente, e inclue as 

atividades de implantação do software no ambiente de produção, execução dos testes de 

aceitação, importação de dados legados para a nova versão, bem como, a capacitação dos 

usuários. 

Como o modelo Qualitas é iterativo, caso seja detectada alguma não conformidade 

nesta etapa, deve-se voltar ao início do modelo de processo, ou seja, para a fase de 

Planejamento, com o intuito de corrigir para a próxima versão. 

 

4.6 Papeis dos Membros da Equipe no Qualitas 

Para a utilização do modelo Qualitas, quando não adotadas metodologias de 

desenvolvimento, são sugeridos os seguintes papeis para os membros da equipe: 

• Gerente de Projeto: responsável por planejar e gerenciar o projeto, motivar a 

equipe para cumprimento dos objetivos do projeto, resolver os impedimentos que 

ocorrerem durante o projeto e ser o interlocutor entre a equipe e o cliente. 

• Analista de Negócios: responsável por entender as necessidades do cliente, 

identificando e mapeando os processos de negócios envolvidos, bem como, 

propondo melhorias;  

• Engenheiro de Software: responsável planejar a execução, construir e gerar os 

modelos de desenvolvimento e definir as regras de transformação;  

• Engenheiro de Qualidade: responsável gerar os modelos de testes, definir as 

regras de transformação e validar o atendimento às necessidades do cliente através 

da execução dos testes; 

• Arquiteto: co-responsável pelo planejamento da execução, responsável pela 

preparação do ambiente de desenvolvimento e testes e por garantir que o software 

seja implementado em conformidade com o estabelecido;  

• Desenvolvedor: responsável em auxiliar e/ou executar as transformações e 

complementar o código fonte, quando necessário; e, 

• Cliente: responsável por criar a demanda para o desenvolvimento do software e 

validar as versões liberadas ao final de cada Execução. 
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4.7 Considerações Finais do Capítulo 

Neste capítulo foi descrito o modelo de processo Qualitas e sua estrutura, composta 

pelas fases: Planejamento, Execução e Entrega, juntamente com as etapas que são realizadas 

em cada fase, sendo elas: Planejamento do Projeto, Planejamento da Execução, Engenharia de 

Requisitos, CIM, CITM, PIM, PITM, PSM, PSTM, Código, Geração de Testes (GTs), 

Validação da Versão e Liberação de Versão ou Produto Final. Ratificando a visão e estrutura 

da modelo Qualitas, o Quadro 4.2 apresenta as fases, etapas e atividades de maneira 

resumida, com seus respectivos responsáveis pela execução, como também os artefatos 

utilizados na entrada e saída. 

 

Quadro 4.2: Resumo do modelo Qualitas. 

Etapas Atividades Responsável Entradas Saídas/Entregas 
Fase Planejamento 

Planejamento do 
Projeto 

Construir o Plano de Projeto 
Gerente de Projeto 

Demanda do Cliente Plano de Gestão do Projeto 

Planejamento da 
Execução Construir o Plano de Execução 

Engenheiro do Software / 
Arquiteto Demanda do Cliente Plano de Execução 

Engenharia de 
Requisitos 

Produzir o Documento de 
Requisitos 

Analista de Processos / 
Engenheiro de Software / 

Cliente 
Demanda do Cliente Documento de Requisitos 

Fase Execução 

CIM 
Construir os Modelos 
Independentes de Computação 

Analista de Processos / 
Engenheiro de Software / 

Cliente 

Documento de 
Requisitos /Processos 

de Negócios 
CIM 

CITM 

Gerar os Modelos de Testes 
Independentes de Computação 

Engenheiro de Qualidade 
CIM CITM 

Testar os Modelos Independentes 
de Computação 

Engenheiro de Qualidade 
CITM Resultado dos Testes 

Analisar os Resultados dos Testes Engenheiro de Qualidade Resultado dos Testes Relatório das Inconformidades 

PIM 
Gerar o Modelo Independente de 
Plataforma 

Engenheiro de Software / 
Arquiteto 

CIM PIM 

PITM 

Gerar os Modelos de Testes 
Independentes de Plataforma 

Engenheiro de Qualidade 
PIM PITM 

Testar os Modelos Independentes 
de Plataforma 

Engenheiro de Qualidade 
PITM Resultado dos Testes 

Analisar os Resultados dos Testes Engenheiro de Qualidade Resultado dos Testes Relatório das Inconformidades 

PSM 
Gerar os Modelos Específicos de 
Plataforma 

Engenheiro de Software / 
Desenvolvedor PIM PSM 

PSTM 

Gerar os Modelos de Testes 
Específicos de Plataforma 

Engenheiro de Qualidade 
PSM PSTM 

Testar os Modelos Específicos de 
Plataforma 

Engenheiro de Qualidade 
PSTM Resultado dos Testes 

Analisar os Resultados dos Testes Engenheiro de Qualidade Resultado dos Testes Relatório das Inconformidades 
Geração de 

Código 
Gerar o Código Fonte a partir do 
PSM 

Engenheiro de Software / 
Desenvolvedor 

PSM Código Fonte 

Se necessário, complementar o 
código fonte 

Engenheiro de Software / 
Desenvolvedor 

Código Fonte Código Fonte ajustado 

Geração de 
Testes 

Gerar os Testes a partir do 
Código Fonte 

Engenheiro de Qualidade 
Código Fonte 

Modelos e/ou Casos e/ou 
Código de Testes 

Validação da 
Versão 

Validar se a versão está 
atendendo ao que foi especificado 

Engenheiro de Qualidade Modelos e/ou Casos 
e/ou Código de Testes e 

a versão produzida 
Resultados dos Testes 

Avaliar os Resultados da 
Execução dos Testes 

Engenheiro de Qualidade 
Resultados dos Testes Relatório das Inconformidades 

Fase Entrega 
Liberação de 

Versão ou 
produto Final 

Disponibilizar cada versão 
validada, ou ao término do 
projeto, o produto final para o 
cliente 

Gerente de Projetos / 
Engenheiro de Qualidade/ 
Engenheiro de Software / 

Cliente 

Versão validada Versão Validada/Produto Final 
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Para avaliar o modelo Qualitas, fez-se necessário verificar a sua aplicabilidade em um 

ambiente real. No próximo capítulo é apresentado o estudo de caso realizado, onde o modelo 

foi aplicado no desenvolvimento e teste de funcionalidades relacionadas ao Sistema de 

Triagem Neonatal do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Sergipe (UFS).  
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CAPÍTULO 5 

 

ESTUDO DE CASO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
 

Este capítulo descreve a utilização do modelo Qualitas em estudo de caso realizado com 

o objetivo de validar a aplicabilidade do modelo. O objeto de estudo foi o desenvolvimento de 

funcionalidades para o Sistema de Informação (SI) do Serviço de Referência de Triagem 

Neonatal (STRN), integradas ao Sistema de Gestão Imhotep do Hospital Universitário (HU) 

da Universidade Federal de Sergipe (UFS). 

 
5.1 O Hospital Universitário e o SRTN 

O Hospital Universitário está vinculado à UFS e foi criado com objetivo de prestar 

assistência médico-hospitalar e contribuir com o desenvolvimento das atividades de natureza 

preventiva e extensiva, em parceria com órgãos públicos nas esferas federal, estadual e 

municipal, colaborar no desenvolvimento e execução de programas nacionais de saúde e 

educação oferecidos à população sergipana, e ainda servir de base para as atividades 

acadêmicas dos diversos cursos oferecidos pela UFS, nas áreas médica e multiprofissional 

(HU, 2011). 

O HU é totalmente integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e possui a seguinte 

estrutura: a unidade de Anatomia Patológica, o Núcleo de Processamento de Dados, o Centro 

de Ciências Biológicas e da Saúde, a Administração, outros pavimentos ocupados por 

Ambulatórios e o Anexo onde se desenvolvem os Serviços Complementares e Diagnósticos, 

além de 4 pavimentos destinados à Admissão, Laboratório de Análises Clínicas, Farmácia, 

Centro Cirúrgico, dentre outros. Com esta estrutura, atende à uma população estimada em 

cerca de 150 mil pessoas carentes de bairros de Aracaju, de municípios do interior de Sergipe 

e dos Estados circunvizinhos (HU, 2011). 

Dentre os serviços prestados pelo HU à comunidade, estão os serviços do Programa 

Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) da Portaria GM/MS Nº 822/2001, o qual tem como 

propósito, além da realização dos exames diagnósticos para a detecção precoce de doenças no 

período neonatal, o acompanhamento e o tratamento dos pacientes, muitas vezes, durante toda 

a vida. De acordo com a UFMG (s.d.), a identificação destas doenças garante ao recém-

nascido (RN), a possibilidade de intervenção médica com a urgência necessária, antes do 

surgimento de sequelas irreversíveis como, por exemplo, o retardo mental.  
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De acordo com o SUS (2012), o PNTN é composto por quatro fases, a saber:  

• Na Fase I são detectadas duas doenças: o Hipotireoidismo Congênito que pode 

causado por resistência ao Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) e a 

Fenilcetonúria (PhenylKetonUria - PKU) que é uma doença genética rara 

caracterizada por defeito da enzima fenilalanina hidroxilase. Essas doenças são 

triadas atualmente em todos os estados e no Distrito Federal; 

• A Fase II incorpora, além das duas doenças acima citadas, a Doença Falciforme e 

outras Hemoglobinopatias no seu escopo de diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento contínuo; 

• Na Fase III adiciona-se a detecção da Fibrose Cística ao rol de procedimentos da 

triagem neonatal; e, 

• Na Fase IV realiza a identificação de mais duas doenças: Deficiência de 

Biotinidase e Hiperplasia Adrenal Congênita. 

Em 5 de junho de 2013, o HU foi habilitado como Serviço de Referência em Triagem 

Neonatal (SRTN) do Estado de Sergipe pela Portaria de Nº 1.082, atuando nos exames da 

Fase III do PNTN, ampliando com isso, os serviços prestados a toda rede pública do Estado 

de Sergipe.  

 

5.1.1 A Triagem Neonatal no HU 

O processo da Triagem Neonatal do HU possui como etapas principais: (i) a coleta das 

amostras em papel filtro nas Unidades de Saúde; (ii) realização dos exames de triagem no 

laboratório do HU; (iii) busca pelos casos suspeitos para realização de exames confirmatórios; 

e (iv) busca por pacientes para as consultas de orientação, atendimento e acompanhamento 

médico. Porém, o processo é crítico, devido à morosidade na realização e disponibilização dos 

resultados dos exames, podendo inviabilizar a detecção das patologias no recém-nascido o 

mais cedo possível, para que este inicie o tratamento o mais brevemente.  

O HU precisa atender às normas técnicas e portarias emitidas pelo Ministério da Saúde. 

Com o desenvolvimento de um Sistema de Informação, será possível otimizar o processo, 

bem como, disponibilizar os resultados de forma ágil.  

O cartão é o principal artefato do processo de triagem. Contêm os dados e 04 amostras 

de sangue coletadas em seu papel filtro, através de perfurações no pé do recém-nascido nos 

Postos de Coleta do Estado de Sergipe. Estes cartões são enviados ao SRTN e estas amostras 
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processadas no Laboratório de Análises Clínicas do HU. A Figura 5.1 mostra o cartão 

utilizado.  

 

 

Figura 5.1: Cartão para cadastro e realização de exames da Triagem Neonatal.  

 

Atualmente, o tempo entre a coleta da amostra na Unidade de Saúde e a 

disponibilização do resultado do exame é de 11 dias, sendo que este tempo aumenta quando 

há necessidade da reconvocação do recém-nascido e de seus pais até o início do tratamento 

nos casos positivos para patologias previstas para cada fase do PNTN. 

O grande desafio do SRTN do HU é exatamente reduzir o tempo para disponibilização 

dos resultados, aumentando assim, as possibilidades de um tratamento bem sucedido. Diante 

disso, se tornou fundamental e urgente o desenvolvimento de um SI que permita gerenciar de 

forma ágil, eficaz e eficiente o processo da Triagem Neonatal do HU. Almeja-se solucionar 

também problemas como: (i) a falta de acompanhamento dos pacientes detectados com 

alguma anomalia em todo o tratamento, tendo como consequência, uma perda de recursos 

financeiros, visto que, as consultas desses pacientes são custeadas pelo Ministério da Saúde 

por um valor duas vezes maior que os valores das consultas normais; e, (ii) o esforço muito 

grande para a elaboração dos relatórios com os indicadores solicitados pelo Ministério da 

Saúde.  

 

5.2 Iniciando o Estudo de Caso 

Para conhecer o domínio do SRTN e entender os problemas da Triagem Neonatal do 

HU, foi realizada a primeira reunião com a coordenadora de Triagem Neonatal e com a 

coordenadora de TI. Nesta reunião ficou definido que:  
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• Seriam adotadas as abordagens dirigidas a modelos, conduzidas pelo modelo de 

processo Qualitas; 

• As funcionalidades desenvolvidas seriam integradas ao Sistema Imhotep; 

• A equipe de trabalho incluiria alunos de graduação e o desenvolvedor de 

software do HU; 

• A adoção da ferramenta Moderne (R. MACIEL, s.d.) para modelagem e 

transformações entre os modelos; 

• Realização de entrevistas com os técnicos do Laboratório de Análises Clínicas 

do HU; e, 

• Observação do processo da Triagem Neonatal in loco. 

Iniciaram-se os trabalhos com a utilização da 1ª versão do modelo de processo Qualitas, 

quando foi possível perceber, já nas primeiras atividades, que o modelo não correspondia às 

demandas do MDD e MDT, bem como, não possuía a agilidade adequada.  

Uma nova versão do modelo de processo Qualitas foi elaborada, como já explanado no 

Capítulo 4. Porém, esta 2ª versão também não atendeu às expectativas da equipe que atuou na 

validação do modelo. Isto levou a mudar o foco na proposição do modelo de processo 

Qualitas, gerando sucessivos refinamentos até fechar uma versão válida. Esta última versão 

foi adotada para validação no estudo de caso em questão. 

A seguir, resumidamente, são descritas as atividades e apresentados os artefatos 

produzidos durante a validação e execução do estudo de caso. 

 

5.3 Etapa Planejamento do Projeto  

Para realização desta etapa, não foi adotada nenhuma metodologia ou guia para a gestão 

de projetos. Foram executadas as atividades mínimas de planejamento, sendo elas: definição 

de cronograma com o planejamento das atividades (Cf. Figura 5.2), papeis dos membros da 

equipe, números de iterações e incrementos e os artefatos a serem entregues.  

Foi realizada uma iteração com um incremento. Os artefatos produzidos nesta iteração 

serão:  

• Documento de Requisitos; 

• Modelos de Desenvolvimento 

• Modelos de Testes;  

• Código Fonte; e,  

• Versão validada. 
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Figura 5.2: Cronograma do projeto.  

 

 Para elaboração do cronograma foi utilizada a ferramenta OpenProj8 e nele constam as 

datas de início e de término das atividades contidas nas etapas do Qualitas.  

Para a realização deste estudo de caso foram definidos os seguintes papeis dos 

membros da equipe participante do projeto:  
                                                                 
8
 OpenProj é uma ferramenta para gerenciar projetos, permitindo a definição de tarefas com suas respectivas 

durações, vinculações. Além do cronograma do projeto (http://sourceforge.net/projects/openproj/). 
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• 01 Gerente de Projetos, que atuou também como analista de processos de 

negócios; 

• 02 Engenheiros de Software, que atuaram na definição de regras de 

transformações, geração do PIM, PSM e no complemento do código fonte; 

• 02 Engenheiros de Qualidade, os quais atuaram na definição e elaboração de 

regras de transformações para os modelos de teste e execução dos testes; e, 

• 05 Clientes, sendo a Coordenadora da Triagem Neonatal, Coordenadora de TI 

e Técnicos do Laboratório de Análises Clínicas do HU, os quais atuaram nas 

seguintes etapas: Engenharia de Requisitos, CIM e Validação da Versão. 

Após a elaboração do planejamento do projeto, deu-se início as atividades da etapa de 

Planejamento da Execução, descritas na próxima seção. 

 

5.4 Etapa Planejamento da Execução 

Uma vez que as funcionalidades serão integradas ao Sistema Imhotep já em 

funcionamento do HU, foram definidas as seguintes especificações para a fase de Execução:  

• Arquitetura em camadas, com a utilização do Framework Model-View-

Controller (MVC); 

• Linguagem de Programação: Java; 

• Banco de Dados: MySQL; 

• Framework Front-End: BootStrap; 

• Linguagens de Transformações: ATL e MTL; 

• Linguagens de Modelagem: BPMN e UML; 

• Perfil de Testes: U2TP; 

• Ferramentas: Moderne e Eclipse; e, 

• Plugins: Acceleo, JUnit. 

Na etapa de Engenharia de Requisitos são identificados outros requisitos não 

funcionais. Não foi possível a elaboração de um Plano de Execução nesta etapa, diante dos 

sucessivos refinamentos do modelo Qualitas, bem como, das dificuldades na instalação e 

utilização da Ferramenta Moderne, na falta de conhecimento e experiência dos membros da 

equipe em linguagens ATL e MTL, entre outras. No entanto, ficou evidenciado na execução 

das próximas etapas, que a falta de planejamento da execução prejudica o processo e 

desempenho da equipe.  
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5.5 Etapa Engenharia de Requisitos 

A execução desta etapa foi relativamente tranquila e as técnicas utilizadas para o 

levantamento dos requisitos foram entrevistas e observações. Após a análise, foi elaborado 

documento de requisitos, que para este estudo de caso, é composto pelas listas de requisitos 

funcionais e não funcionais, conforme apresentados nos Quadros 5.1 e 5.2. 

 

Quadro 5.1: Lista dos requisitos funcionais. 
ID REQUISITOS FUNCIONAIS 

RF001 
O sistema deverá possuir cadastro de usuários, perfis de usuários e os diferentes 
acessos que estes possuem. 

RF002 
O sistema deverá possuir cadastro de pacientes e de responsáveis a partir dos cartões 
recebidos. 

RF003 O sistema deverá possuir cadastro de unidades de saúde. 
RF004 O sistema deverá permitir o cadastro dos cartões dos recém-nascidos. 

RF004 
O sistema deverá manter os registros históricos de cada paciente, principalmente os 
reconvocados e os casos positivos confirmados. 

RF006 
O sistema deverá possuir a identificação unívoca de cada amostra recebida, assim como 
a data de recebimento e origem, permitindo sua rastreabilidade. 

RF007 
O sistema deverá possuir o encaminhamento ordenado das amostras ao laboratório, de 
forma a manter relação com a remessa e a identificação original. 

RF008 
O sistema deverá permitir o registro de forma segura e unívoca os resultados dos testes 
de cada amostra, registrando através de senhas, o responsável técnico pela liberação 
dos mesmos. 

RF009 
O sistema deverá permitir identificar automaticamente os casos que deverão ser 
reconvocados. 

RF010 
O sistema deverá disponibilizar automaticamente os resultados dos exames realizados, 
de forma a evitar erros de transcrição. 

RF011 
O sistema deverá disponibilizar rapidamente os resultados, no máximo em sete dias 
após o recebimento da amostra, remetendo-os à rede de coleta de forma segura e 
auditável. 

RF012 
O sistema deverá manter mecanismos de controle do retorno dos casos reconvocados 
até o diagnóstico final. 

RF013 
O sistema deverá manter atualizados os cadastros de casos positivos para cada uma das 
patologias detectadas. 

RF014 
O sistema deverá permitir a identificação unívoca de cada caso positivo confirmado, 
permitindo sua rastreabilidade. 

RF015 
O sistema deverá permitir o encaminhamento ordenado da confirmação diagnóstica ao 
laboratório, de forma a manter relação com a identificação original. 

RF016 
O sistema deverá permitir registrar de forma segura e unívoca as informações contidas 
no prontuário de cada paciente, registrando através de senhas, o responsável técnico 
pela informação. 

RF017 
O sistema deverá permitir identificar automaticamente os casos que deverão ser 
convocados para nova consulta de acompanhamento. 

RF018 
O sistema deverá manter mecanismos de controle do retorno dos pacientes às consultas 
agendadas. 

RF019 
O sistema deverá manter atualizado os cadastros de casos positivos para cada uma das 
patologias detectadas. 
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Quadro 5.2: Lista dos requisitos não funcionais. 

ID REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

RNF001 
Os navegadores utilizados podem ser o Mozilla Firefox 3.6 ou superior, Google 
Chrome 7.0.517 ou superior, visto que atendam ao padrão estabelecido pela W3C. 

RNF002 
O sistema deverá ser desenvolvido utilizando a tecnologia Java Enterprise Edition 6.0 
(Java EE) ou superior, Java Server Pages (JSP), JQuery 1.7 e BootStrap. 

RNF003 O servidor de aplicação que deve ser utilizado TomCat 7.0.42 
RNF004 O banco de dados utilizado deverá ser o MySql 5.6.16.0 ou superior. 

RNF005 O sistema deverá possuir um tempo de resposta (para consultas) inferior a 4 segundos. 

RNF006 
O sistema deverá possuir controle de auditoria, bem como um espelho dos registros 
alterados e excluídos nos últimos 30 dias. 

 

Para efeito de validação do modelo Qualitas, foi negociado com o cliente a priorização 

para a implementação de dois requisitos funcionais, sendo eles: o RF002 e o RF004. Para 

atender a implementação dos requisitos funcionais acima descritos, foram seguidas as 

restrições dos requisitos não funcionais: RNF001, RNF002, RNF003 e RNF004. 

De posse do Documento de Requisitos, estes foram validados e dando continuidade na 

execução do modelo, seguiu-se para a etapa CIM.  

 

5.6 Etapa CIM 

Para melhor compreensão do domínio do problema, na etapa CIM, foram mapeados os 

processos do SRTN do HU. A partir das reuniões realizadas com os envolvidos no processo 

de Triagem Neonatal, foram modelados quatro processos de negócios, na versão As Is na 

ferramenta BizAgi Process Modeler9 usando a notação de modelagem BPMN, são eles:  

• Colher Sangue do Recém-Nascido e Encaminhar para Realização do Exame – 

As Is (Apêndice A): o processo é iniciado pela coleta da amostra do recém-

nascido na Unidade de Saúde e encaminhado ao HU, onde a qualidade da 

amostra nos cartões é avaliada, caso aprovada, os lotes são montados e 

encaminhados para a realização do exame, caso contrário, os cartões são 

devolvidos para que a unidade de saúde refaça a coleta; 

• Realizar Exames – As Is (Apêndice B): processo em que detalha a realização 

dos exames TSH, PKU e Hemoglobina; 

                                                                 
9 BizAgi Process Modeler é uma ferramenta de modelagem de processos de negócios que utiliza a notação 
BPMN. Possui versão gratuita e comercial, sendo que as funcionalidades disponíveis podem variar dependendo 
do tipo de versão (www.bizagi.com). 
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• Convocar Recém-Nascido para Nova Coleta – As Is (Apêndice C): processo 

que apresenta as atividades envolvidas na convocação do recém-nascido para 

realizar um novo exame. Esse processo ocorre nos casos em que o primeiro 

resultado de algum exame não foi suficiente para finalizar um diagnóstico 

preciso; e, 

• Convocar pai, mãe e filho – As Is (Apêndice D): processo que mostra as 

atividades envolvidas na convocação do recém-nascido e de seus pais para 

realizar um novo exame. Esse processo ocorre nos casos em que o primeiro 

resultado de algum exame não foi suficiente para finalizar um diagnóstico 

preciso. 

Após as validações e refinamento da versão As Is do modelo de negócio, foi dado 

início à elaboração da versão To Be, inserindo as melhorias propostas e as atividades apoiadas 

pelo sistema. Durante a elaboração da versão To Be do modelo de negócio alguns ajustes 

foram feitos, dentre eles: no processo “Realizar Exames - As Is”, as atividades relacionadas 

aos exames de TSH e PKU permaneceram no processo, o qual foi renomeado para “Realizar 

Exames TSH e PKU – To Be” e as atividades do exame de Hemoglobina (HB) foram 

colocadas em um processo à parte, denominado “Realizar Exame HB – To Be”, devido, às 

características específicas da realização deste exame. As atividades do processo “Convocar 

pai, mãe e filho – As Is” foram inseridas nos processos “Realizar Exames TSH e PKU – To 

Be” e “Realizar Exame HB – To Be” e algumas das atividades do processo “Convocar para 

novo exame – As Is” foram adicionadas também aos processos “Realizar Exames TSH e PKU 

– To Be” e “Realizar Exame HB – To Be”, sendo que as demais atividades foram excluídas 

por decisão do cliente, devido a estas não ocorrerem com frequência. Logo, foram validados 

junto ao cliente, os seguintes processos na versão To Be: 

• Colher Sangue do Recém-Nascido e Encaminhar para Realização do Exame – 

To Be (Apêndice E); 

• Realizar Exames TSH e PKU – To Be (Apêndice F); e, 

• Realizar Exame de Hemoglobina – To Be (Apêndice G). 

Neste ponto do processo, houve dificuldades pela ausência de ferramentas que 

transformasse o CIM, modelado em BPMN, para o PIM, a ser gerado em UML. Este fato 

confirmou o resultado da análise das ferramentas para modelagem e transformações (descrita 

no Quadro 3.2). A ferramenta Moderne utiliza apenas diagramas da UML, diante disso, foi 

elaborado o diagrama de atividades para descrever o processo “Colher sangue do Recém-
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Nascido e Encaminhar para realização do Exame – To Be”, para representar o CIM modelado 

em UML, conforme é apresentado na Figura 5.3, e permitir o uso da ferramenta. 

 

 

Figura 5.3: CIM - Colher sangue do RN e Encaminhar para realização do Exame. 

 

Para a atividade “Cadastrar dados do cartão no sistema” (em destaque na Figura 5.3), 

foram adicionadas restrições, de maneira a possibilitar a transformação do modelo CIM em 

um modelo CITM. A Figura 5.4, exibe o trecho com a especificação destas restrições, que 

inclui a indicação das classes e casos de testes para o modelo CIM. 
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Figura 5.4: Trecho da restrição para a atividade “Cadastrar dados do cartão no sistema”. 

 
 
5.7 Etapa CITM 

Para a geração do CITM referente à atividade “Cadastrar dados do cartão no sistema”, 

foi utilizada a linguagem de modelagem ATL para escrever as regras de transformação de um 

diagrama de atividades para um diagrama de sequência, como sugerido pelo perfil de testes 

U2TP adotado para esta transformação. A Figura 5.5 apresenta uma parte da respectiva regra 

para gerar o CITM e a Figura 5.6 apresenta o CITM resultante da transformação do CIM.  
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Figura 5.5: Parte da regra de transformação em ATL para a geração CIM/CITM. 

 

 

Figura 5.6: CITM – Cadastrar dados do cartão no sistema. 

 

O CITM gerado mostra como deve ser executado o teste para a atividade “Cadastrar 

dados do cartão no sistema”, onde os dados de um cartão são inseridos no sistema em teste 
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(System Under Testing – SUT) que retorna um valor falso ou verdadeiro. Nesse caso, a 

atividade pode ser testada com outros valores definidos nos casos de testes.       

 

5.8 Etapa PIM 

Para a transformação do CIM em PIM foi criada a regra de transformação também em 

ATL, a qual a partir da atividade “Cadastrar dados do cartão no sistema”, são criadas duas 

classes, “RecemNascido” e “CartaoRN”, com seus respectivos atributos e operações.  A 

Figura 5.7 mostra uma parte da regra de transformação que possibilita o mapeamento dos 

elementos do modelo CIM para o modelo PIM.  As regras de transformação são especificadas 

no plano de execução em nível de elementos de modelo e nesta etapa podem ser especificadas 

as regras referentes ao domínio do problema. A Figura 5.8 apresenta o PIM, resultante da 

regra de transformação aplicada. 

 

 

Figura 5.7: Parte da regra de transformação para a geração do CIM/PIM. 

 

 

Figura 5.8: PIM a partir do CIM. 
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5.9 Etapa PITM 

Para a geração do modelo PITM, considerou-se a classe “CartaoRN” do modelo PIM, 

fazendo uso do perfil de testes U2TP foram criadas as regras de transformação. A Figura 5.9 

apresenta uma parte da respectiva regra para gerar o PITM e a Figura 5.10 apresenta o PITM 

resultante da transformação do PIM.  

 

 
Figura 5.9: Parte da regra de transformação da geração do PIM/PITM. 

 

 
Figura 5.10: PITM a partir do PIM. 

 

5.10 Etapa PSM 

A próxima transformação foi do PIM para PSM, onde foram mapeados os elementos 

do modelo de origem para o modelo de destino, utilizando a linguagem ATL, considerando a 
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utilização do Java. A Figura 5.11 mostra uma parte da regra de transformação PIM para o 

modelo PSM e a Figura 5.12 apresenta o PSM, resultante da regra de transformação aplicada. 

 

 

Figura 5.11: Parte da regra de transformação para a geração do PIM/PSM. 

 

 

Figura 5.12: PSM a partir do PIM. 
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5.11 Etapa PSTM 

Nesta etapa, gerou-se um PSTM a partir do PSM, considerando a utilização do U2TP. 

As Figuras 5.13 e 5.14 apresentam um trecho das regras de transformação em U2TP e modelo 

PSTM resultante desta, respectivamente. 

 

 
Figura 5.13: Parte da regra de transformação para a geração do PSM/PSTM. 

 

 

Figura 5.14: PSTM a partir do PSM. 
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5.12 Etapa Geração de Código 

Para a geração do código, a partir do PSM, foi utilizado o ACCELEO10 usando a 

MOFM2T para definir a regra desta transformação. Com base nesta regra o código foi gerado 

automaticamente. A Figura 5.15 mostra uma parte da regra de transformação PSM para o 

código e a Figura 5.16 apresenta parte do código gerado. 

 

 

Figura 5.15: Parte da regra de transformação para a geração do PSM/Código. 

 

 

                                                                 
10 Acceleo é uma implementação do padrão MOF Model to Text Transformation Language (MOFM2T) do OMG 
para a realização de transformação de modelo para texto, permitindo o uso de abordagens dirigidas a modelos 
(www.eclipse.org/acceleo/). 
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Figura 5.16: Código a partir do PSM. 

 

Neste ponto, houve a necessidade de complementar o código gerado, visando a 

inserção de outros recursos não contemplados tanto pelas regras de transformação quanto pela 

ferramenta utilizada. Foi necessário criar manualmente as telas e a comunicação entre as 

classes, usando Eclipse, JQuery, BootStrap (CSS) e JSP.  Neste trabalho, não foi medido o 

esforço dos ajustes no código fonte. 

 

5.13 Etapa Geração de Testes 

Para esta etapa foram gerados códigos de testes utilizando o JUnit11, com o intuito de 

realizar testes no código fonte, ou seja, realizar testes unitários. A Figura 5.17 mostra parte do 

código da classe de testes, a qual irá verificar o trecho do código referente ao método 

“buscarCartaoRNPeloNomeMae”, de acordo com Figura 5.18. 

 

                                                                 
11 JUnit permite a criação de testes automatizados, com o intuito de verificar por exemplo, se um método de uma 
classe funciona de forma esperada (www.junit.org). 
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Figura 5.17: Classe de Teste no JUnit. 

 

 

Figura 5.18: Trecho do código fonte do método “buscarCartaoRNPeloNomeMae”. 
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5.14 Etapa Validação da Versão 

Para realizar esta etapa, a versão produzida foi submetida a testes de funcionalidade, 

utilizando a técnica de testes caixa preta12. Os casos de testes para a tela “Cadastrar Cartão 

Recém-Nascido”, como apresentada na Figura 5.19, são os seguintes: 

• CT01: Validar se a versão aceita um número de Registro STRN já existente; 

• CT02: No campo "Tipo do Cartão" validar se a versão aceita um tipo de cartão já 

existente; 

• CT03: Validar no campo "Data da Coleta" se a versão aceita uma data maior que a 

data atual; e, 

• CT04: No campo "Lote" validar se a versão aceita um número de lote já existente. 

 

Figura 5.19: Tela - Cadastrar cartão do recém-nascido. 

 

  

                                                                 
12 Técnica de Teste Caixa Preta usa a perspectiva externa da versão do software para a elaboração e execução 
dos testes.  
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Para a tela “Cadastrar Recém-Nascido” (Cf. Figura 5.20) foi elaborado o seguinte caso de 

teste: 

• CT05: Validar se a versão aceita uma a data de nascimento maior que a data atual. 

 

 
Figura 5.20: Tela - Cadastrar recém-nascido. 

 

 Com a execução dos procedimentos de testes baseados nos casos de testes definidos, 

foram detectados os seguintes problemas, na versão gerada:  

• CT01: Aceita um número de Registro STRN já existente; 

• CT02: O campo "Tipo do Cartão" permite a inclusão de um tipo de cartão já 

existente para um mesmo lote; 

• CT03: O campo "Data da Coleta" aceita a inclusão de uma data maior que a data 

atual; 

• CT04: O campo "Lote" permite a inserção de um número de lote já existente; e, 

• CT05: O campo “Data de Nascimento” aceita uma data de nascimento maior que 

a data atual. 

Após a análise dos resultados dos testes, identificou-se que a ocorrência dos erros deu-

se pela ausência de restrições relativas às regras de negócios, como por exemplo, um recém-

nascido não pode nascer depois da data atual. Outro exemplo, não deve ser permitida a 

inclusão de um lote existente, já que cada lote identifica a amostra de forma única na placa 

usada na realização dos exames e na guarda das amostras. 
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Nesta situação específica, onde foram identificados erros na versão de validação, 

deve-se voltar à etapa CIM para inclusão das restrições ausentes. Caso os erros estejam 

relacionados à falta de especificação de requisitos deve-se retornar a etapa de Engenharia de 

Requisitos e reiniciar a execução. 

  

5.15 Etapa Liberar a Versão ou Produto Final 

 Esta etapa ainda não foi realizada, devido a problemas com nova resolução do 

Ministério da Saúde na confecção dos cartões de identificação dos recém-nascidos e processo 

de liberação de resultados. Assim, etapa não foi concluída. As demais telas da versão validada 

são apresentadas nas Figuras 5.21 a 5.23. 

 

 

Figura 5.21: Tela - Localizar recém-nascido. 
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Figura 5.22: Tela - Localizar cartão do recém-nascido pelo nome da mãe. 

 

 
Figura 5.23: Tela - Localizar cartão do recém-nascido pelo registro do STRN. 
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5.16 Análise dos Resultados da Validação do Qualitas 

 A escolha do Sistema de Informação para o SRTN foi motivada pela clareza do escopo 

dentro do domínio da saúde.  

No entanto, durante a realização do estudo de caso e com a utilização da 1ª e 2ª versão, alguns 

pontos destacaram-se, como:  

• Estas versões não tinham os modelos como os principais artefatos do modelo 

de processo, o que as desqualificavam frente à proposta deste trabalho; 

• Não estava evidente o desenvolvimento de forma iterativa e incremental; 

• A experiência e o nível de conhecimento em linguagens de transformações e de 

modelagem pelos membros da equipe atrasou a execução de algumas 

atividades, pois, foi necessário capacitá-los; 

• A escolha da Moderne como ferramenta principal também provocou atrasos na 

execução das atividades, pois, estava em sua versão final quando 

disponibilizada pela UFBA, contatos foram feitos com a equipe responsável 

pela ferramenta. No entanto, os problemas e dúvidas não foram solucionados 

em tempo hábil para este estudo de caso;  

• Estas duas versões tinham uma representação gráfica não condizente com a 

agilidade e usabilidade exigidas pelas abordagens dirigidas a modelos. 

Diante desses pontos, já com o estudo de caso iniciado, o modelo Qualitas foi 

reformulado e refinado, gerando uma nova representação gráfica para o modelo, mais 

intuitiva e realista. Entre os fatores considerados na reformulação estão: 

• A falta de definição de padrões no início do estudo de caso resultou em 

sucessivos retrabalhos pela equipe, isto levou a uma readequação da fase de 

Planejamento, que passou a ter duas etapas: Planejamento do Projeto e 

Planejamento da Execução. 

• A integração entre os níveis de desenvolvimento e testes consolidam-se a partir 

de uma visão de execução, onde cada engrenagem dispara as demais, 

lembrando que os modelos é que conduzem o processo e não mais o código. 

• As entregas parciais são uma consequência da execução iterativa e incremental 

e apreciada pelos usuários e clientes, já que estes podem acompanhar e evoluir 

com o projeto. A depender da metodologia adotada estas entregas parciais são 

exigidas. O processo reformulado contempla essa possibilidade, permitindo 

que possa ser usado por diferentes metodologias. 
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• Foi incluída a etapa de Verificação com o intuito de reforçar a realização de 

testes integrados ao desenvolvimento desde o início da execução. 

• Diante da importância da adoção de boas práticas em Engenharia de Software, 

a Etapa de Engenharia de Requisitos foi adicionada ao modelo de maneira a 

reforçar e destacar o papel desta etapa na execução do processo. A Engenharia 

de Requisitos representa o botão que dispara a fase de Execução, uma vez que 

os modelos só podem ser gerados com os requisitos mapeados. 

• O feedback da fase de Execução para a etapa de Engenharia de Requisitos ou 

para fase de Planejamento permite melhorias e mudanças inerentes ao produto 

de software e projetos. 

Esses fatores foram determinantes para a mudança do modelo Qualitas como 

apresentado na última versão e possibilitou a conclusão de maneira satisfatória do estudo de 

caso, ainda que problemas tenham sido detectados. 

Entre os pontos fortes do modelo Qualitas estão: 

• O modelo como centro do processo; 

• Entregas parciais com melhorias constantes; 

• O Planejamento do Projeto e da Execução alinhados, ainda que etapas distintas, 

o que permite maior flexibilidade para a gestão do projeto; 

• É um processo enxuto, com poucas etapas e atividades; e,  

• A possibilidade e flexibilidade para utilização de metodologias existentes como 

o SCRUM.  

O estudo de caso conduzido teve alguns contratempos, que podem ter afetado o 

desempenho do modelo proposto, entre eles: 

• Devido à falta de ferramentas integradas, algumas atividades de transformações 

foram feitas manualmente, impactando no prazo para realização destas. 

• Foram identificados erros na etapa de Validação da Versão gerada, que com o 

uso efetivo de OCL, desde a etapa CIM, poderia diminuir significativamente os 

problemas encontrados.   

• A Fase de Entrega não foi concluída, pois o Ministério da Saúde no final de 

dezembro de 2013 modificou o cartão e o processo.  Para a atualização dos 

modelos, seriam necessárias novas entrevistas e estas não foram possíveis de 

serem agendadas, devido aos compromissos dos profissionais do HU no mês 

de janeiro e fevereiro. 
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5.17 Considerações Finais do Capítulo 

Este capítulo apresentou uma descrição do estudo da adoção do Modelo Qualitas na 

implementação de funcionalidades para o SRTN do HU/UFS. Apresentou também o 

refinamento do modelo Qualitas a partir das necessidades verificadas durante a realização do 

estudo de caso. O estudo caso, apesar de alguns imprevistos, aconteceu dentro do planejado, 

ou seja, permitiu realizar as atividades de cada etapa e fase do modelo de processo Qualitas.  

O próximo capítulo apresentará as conclusões e contribuições deste trabalho, bem 

como, os problemas que poderão ser resolvidos por trabalhos futuros.  
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CAPÍTULO 6 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Atualmente existe um grande demanda pelo desenvolvimento de software com alto 

nível de qualidade e dentro de custos e prazos cada vez menores. Além disso, usuários e 

clientes necessitam cada vez mais de software que funcionem de maneira integrada com 

diferentes sistemas, exigindo um grau elevado de interoperabilidade. Outro desafio para 

Engenharia de Software é a necessidade de soluções que funcionem em diferentes 

plataformas, demandando maior esforço das equipes de desenvolvimento, testes e 

manutenção. 

A Engenharia de Software ao longo do tempo fez uso de diferentes propostas e 

abordagens para desenvolvimento e testes, com o intuito de reduzir os problemas apontados. 

Dentre elas estão as abordagens dirigidas a modelos, mais especificamente o MDD e o MDT, 

que isoladamente apresentam vários benefícios. A integração de MDD e MDT, além de unir 

os benefícios, aumentam as chances de sucesso destas abordagens. 

Este trabalho apresentou o modelo de processo de desenvolvimento de software 

orientado a modelos Qualitas, que visa integrar o MDD e o MDT, promovendo os modelos a 

artefatos principais do processo de desenvolvimento e assim estimular a adoção das 

abordagens dirigidas a modelos.  

O Qualitas é organizado em 03 fases: Planejamento, Execução e Entrega, as quais 

possuem as seguintes etapas: Planejamento do Projeto e Planejamento da Execução, 

Engenharia de Requisitos, CIM, CITM, PIM, PITM, PSM, PSTM, Código, GTs, Validação 

da Versão e Liberação de Versão ou do Produto Final. As etapas podem ocorrer de forma 

iterativa e incremental, a depender da quantidade de versões e de acordo com o escopo do 

projeto. A cada incremento retroalimenta-se a fase de Planejamento e/ou a etapa de 

Engenharia de Requisitos, conforme as necessidade e com o intuito de implementar durante a 

execução, melhorias nos modelos, de maneira a produzir uma versão de acordo com as 

expectativas dos clientes. 

O Qualitas foi aplicado em estudo de caso com o objetivo de validar a aplicabilidade 

do modelo. O objeto de estudo foi o desenvolvimento de funcionalidades para o Sistema de 

Informação (SI) do Serviço de Referência de Triagem Neonatal (STRN), integradas ao 
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Sistema de Gestão Imhotep do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS). A escolha do Sistema de Informação para o SRTN foi motivada pela clareza 

do escopo dentro do domínio da saúde. Este fato contribuiu na validação do Modelo Qualitas 

e na adoção das abordagens dirigidas a modelos, pois, os requisitos são claros e bem definidos 

e com poucas mudanças. 

O estudo de caso foi determinante no refinamento do modelo Qualitas e permitiu uma 

finalização adequada da validação. Entre os pontos fortes do modelo Qualitas destacam-se: 

• É um processo enxuto, com poucas etapas e atividades; 

• Os modelos como centro dos processos; 

• A possibilidade e flexibilidade para utilização de metodologias existentes como 

o SCRUM; e, 

• São previstas entregas parciais permitindo ao cliente contato com o produto e 

possibilidade de melhorias antes da entrega final. 

 

6.1 Principais Contribuições 

As principais contribuições deste trabalho foram: 

• Análise da realização dos testes em processos de desenvolvimento de software na 

seção 2.4; 

• Análise da realização dos testes nas abordagens dirigidas a modelos na seção 3.4;  

• Análise de tecnologias para as abordagens dirigidas a modelos na seção 3.5; 

• Definição do modelo de processo Qualitas no Capítulo 4; 

• Aplicação do modelo de processo Qualitas em um estudo de caso realizado em 

um contexto real, visando validar a adequação do modelo, bem como, a adoção e 

execução das abordagens dirigidas a modelos, no Capítulo 5; 

• Publicação da proposta deste trabalho em eventos na área da Engenharia de 

Software e Sistemas de Informação. 

 

6.2 Limitações do Trabalho e Trabalhos Futuros 

Uma limitação deste trabalho refere-se à aplicação do Qualitas em apenas um caso e 

com a implementação de algumas funcionalidades relacionadas com o SRTN. A validação 

efetiva do modelo demanda sua aplicação em outros projetos de desenvolvimento de software 
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e com várias dimensões. Portanto, trabalhos futuros podem contribuir para a avaliação 

experimental e a melhoria contínua do Qualitas em projetos completos e em evolução, bem 

como, em outros domínios. 

Outra dificuldade encontrada foi a ausência de ferramentas que suportassem todas as 

etapas e atividades do modelo. Além de que, as linguagens para transformações entre modelos 

não possuem documentação clara e disponível. Diante disso, como trabalhos futuros pode-se 

criar ferramentas que facilitem a utilização do modelo de processo Qualitas. Uma das 

funcionalidades desta ferramenta deve permitir as equipes controlar a execução das fases e 

atividades do modelo, orientando-as quanto ao andamento do projeto.  

Pretende-se também como trabalho futuro, estudar quais técnicas podem ser aplicadas 

na refatoração do código gerado a partir dos modelos, melhorando a qualidade do código. 

Além disso, trabalhar com transformações genéricas para os casos em que não se use 

ferramentas. 
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