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Resumo 
 

A Gestão de uma Arquitetura Empresarial é uma tarefa complexa que envolve uma análise do 

que constitui uma Organização, e a tomada de decisões que garantam o seu funcionamento e 

que possibilitem a sua transformação para fazer face aos desafios e oportunidades que vão 

surgindo. É necessário que a tomada de decisões no âmbito do planeamento da transformação 

da Arquitetura Empresarial seja baseada em informação e que favoreça as melhores escolhas 

possíveis. Cada vez que uma dessas decisões é tomada devem ser consideradas as diferentes 

alternativas que podem existir para evoluir a Organização e essa decisão deve ser baseada na 

análise e confrontação dos possíveis caminhos. 

Esta dissertação apresenta uma abordagem para modelar essas alternativas, denominando-as 

como Cenários Arquiteturais, e identificando passos para efetuar uma análise das mesmas no 

âmbito de uma Arquitetura Empresarial sob a perspetiva de um critério em concreto, de modo a 

que o processo de escolha possa ter por base informação útil e completa. 

A dissertação aqui proposta é apenas um passo entre outros para procurar dar suporte à 

Gestão da Arquitetura Empresarial que é uma temática objeto de investigação por diversos 

autores. Restringe-se a um problema em concreto, mas alguns dos seus conceitos poderão ser 

comuns a outros problemas. 

Palavras-Chave: Cenário Arquitetural, As-Is, To-Be, Gestão do Planeamento da Arquitetura 

Empresarial, Análise de Impacto 

  

  



 
IV 

 

Abstract 
 

The Enterprise Architecture Management is a complex task that involves an analysis of what 

constitutes an Organization and decision making to ensure its operation and to enable its 

transformation to meet the challenges and opportunities as they arise. It is fundamental for the 

decisions to be based on information and that they promote the best possible choices.  Each 

time one of those decisions is made the various alternatives that may exist to develop the 

Organization should be considered and the decision should be based on the analysis and 

comparison of those alternatives. 

This thesis presents an approach to model these alternatives, naming them as Architectural 

Scenarios and identifying steps to perform an analysis on them within the scope of an 

Enterprise Architecture, based on specific criteria, so that the choice of the best alternative may 

be based on complete and useful information. 

It is just one step among others seeking to support a process of Enterprise Architecture 

Management which is element of investigation by many authors. Although restricted to a 

concrete problem, some of its concepts may be common to other problems. 

Keywords: Architectural Scenario, As-Is, To-Be, Enterprise Architecture Planning, Impact 

Analysis 
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Capítulo I 

Motivação 

 

 

1. Introdução 
 

Uma Arquitetura Empresarial pode ser definida, de forma sucinta, como uma coleção 

organizada de planos e modelos que procuram descrever e representar o conhecimento de 

uma Organização. 

As Organizações são entidades em constante evolução, quer devido a estímulos internos, quer 

a estímulos externos, (1) e é necessário que também a Arquitetura Empresarial consiga 

acompanhar esta dinâmica, não apenas suportando a mudança, mas também incentivando-a e 

guiando-a. 

Para gerir as transformações numa Arquitetura Empresarial a prática corrente, e utilizada em 

diversas metodologias de Planeamento, passa pela definição e modelação de estados. À 

representação do estado no momento de análise, ou atual, da Organização chama-se estado 

as-is. Este estado deve conter toda a informação relevante sobre o negócio, processos, dados, 

aplicações, e os demais artefactos necessários para que, juntamente com a identificação das 

suas relações, esta representação permita descrever a Organização. Um estado to-be contém 

uma representação da Organização, parcial ou na sua totalidade, num futuro mais ou menos 

próximo e que se pretende alcançar. Mediante as diferenças entre o estado atual e esse estado 

futuro são definidos um ou mais planos com o intuito de transformar a Organização.  

Este documento encontra-se dividido em capítulos, cada um com múltiplas secções, de acordo 

com os seguintes conteúdos: 

Capítulo I – Introdução e enquadramento no qual a temática da Comparação de Cenários 

Arquiteturais se enquadra. Estipulação dos objetivos que se pretende alcançar. 

Capítulo II – Apresentação e análise de algum do trabalho prévio relacionado com a área das 

Arquiteturas Empresariais e identificação de possíveis modelos ou recursos que estejam 

diretamente relacionados com a Comparação de Cenários Arquiteturais.  
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Capítulo III – Apresentação da solução, identificando e explicitando os aspectos chave que 

suportam a mesma. 

Capítulo IV – Descrição da implementação funcional para a solução proposta.  

Capítulo V - Análise dos resultados obtidos com a solução de software implementada.  

Capítulo VI – Conclusões resultantes da execução deste trabalho. 

 

 

1.1. Enquadramento 
 

A Arquitetura Empresarial (Enterprise Architecture) é uma área de estudo relativamente 

recente. É um termo utilizado em diversas áreas, sendo que no campo das Tecnologias de 

Informação tem sido utilizado desde sensivelmente o final dos anos 80, (2; 3) quando a 

dimensão e complexidade dos problemas, das estruturas e das decisões fizeram com que se 

começasse a efetuar um paralelismo com a indústria da construção civil. O conceito de 

Arquitetura Clássica tem as suas origens há mais de 4000 anos, no Antigo Egipto, com a 

construção das pirâmides, obras cuja complexidade implicaram a utilização e desenvolvimento 

de técnicas para resolver os problemas inerentes à sua edificação, e tem uma definição 

amplamente reconhecida e aceite. (1; 4) 

Por isso, quando a área das Tecnologias de Informação começou a enfrentar desafios que 

requeriam aplicações com dimensões cada vez maiores, recorreu ao termo Arquitetura de 

Software para definir os aspetos básicos da construção e modelação de artefactos que 

constituem as aplicações. Mais tarde, quando se tornou evidente a existência do problema do 

alinhamento entre negócio e tecnologias de informação, o termo Arquitetura começou a ser 

usado como forma de analisar e resolver esse problema. (1) 

O IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) define Arquitetura como a 

"Organização de um sistema formado pelos seus componentes, as suas relações entre eles e 

os princípios que orientam a sua concepção e evolução". (5) 

Recentemente tem-se reconhecido que a necessidade de alinhamento não se limita ao negócio 

e às tecnologias de informação, mas sim a mais aspetos das organizações, pelo que se tem 

alargado o âmbito da Arquitetura a mais aspetos de uma organização, dado assim origem ao 

termo Arquitetura Empresarial (Enterprise Architecture). (1) 

The Open Group define Arquitetura Empresarial como "um conjunto coerente de princípios, 

métodos e modelos que são usados na concepção e realização da estrutura organizacional, 

processos de negócio, sistemas de informação, e infraestrutura de uma empresa". (6) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Electrical_and_Electronics_Engineers
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Portanto o termo Arquitetura Empresarial refere-se a uma coleção organizada, harmonizada e 

dinâmica de planos com vista à manutenção e desenvolvimento dos sistemas de uma 

organização. Possui vários níveis de detalhe e representações de modo a capturar os sistemas 

de informação e o alinhamento destes com os processos de negócio, de modo a que todas as 

partes interessadas (stakeholders) possam obter uma imagem do estado passado, atual, e 

futuro da Organização. (7)  

O conceito de Planeamento da Arquitetura Empresarial (Enterprise Architecture Planning) foi 

introduzido por Spewak em 1993, que o define como "o processo de definir arquiteturas para o 

uso de informação no suporte do negócio, e o plano para implementar essas arquiteturas". Por 

plano entenda-se a definição de esquemas dos dados, aplicações e tecnologia de uma 

organização, bem como o processo de implementação desses mesmos esquemas. (3; 8)  

 

Figura 1 - Níveis de Planeamento da Arquitetura Empresarial (3) 

O trabalho iniciado por Spewak tem sofrido desenvolvimentos nos anos recentes, com a 

especificação de modelos como por exemplo o do Bolo de Casamento (Wedding Cake Model) 

(9), mas o foco continua a ser o negócio (O que fazemos atualmente e o que pretendemos 

fazer? Que informação é necessária para conduzir o nosso negócio no futuro?). (8) 

A Gestão da Arquitetura Empresarial (Enterprise Architecture Management) tornou-se num 

tópico de estudo nos últimos anos, quer por pesquisadores, quer por profissionais (10) e 

embora não exista uma definição estabelecida, (11) as aproximações existentes na literatura 

realçam que esta engloba o planeamento, organização e controlo do desenvolvimento da 

Arquitetura Empresarial e dos artefactos que a constituem, tendo como foco o Alinhamento do 

Negócio e as Tecnologias de Informação. (7; 12; 10; 13) A Gestão da Arquitetura Empresarial 

deve ser orientada e ajustada com a estratégia de negócio, e as Tecnologias de Informação 

devem suportar e facilitar as estratégias e objetivos de negócio. 
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A Gestão da Arquitetura Empresarial é um processo contínuo, iterativo, extenso e complexo 

que lida com diversos elementos de uma Arquitetura Empresarial e diversos atores, pelo que 

deve ser alicerçada numa vista holística e integrada da organização. (8; 10; 13; 14)  O objetivo 

é obter uma visão comum da situação atual do negócio e das tecnologias de informação, bem 

como identificar oportunidades e problemas que surjam nos diversos domínios, de modo a que 

essa visão possa ser usada continuamente como base para se alcançar o alinhamento entre o 

negócio e as tecnologias de informação. Tenta capturar não apenas o estado atual do 

sistema/organização, mas também planear e estruturar a situação futura da empresa. (11) 

Neste âmbito surgem dois conceitos: os modelos as-is e to-be.  

O modelo as-is é a representação da estrutura que a Organização tem no presente. É obtida 

através de documentação e análise de diversa documentação, de modo a obter uma visão do 

estado atual da organização, nomeadamente os seus dados, aplicações, tecnologias, 

processos de negócio e as relações entre os seus constituintes. 

O modelo to-be procura disponibilizar a imagem que a organização poderá ou deverá ter num 

dado momento no futuro. 

O conceito de modelo to-be é usado de forma um pouco ambígua, pois alguns autores usam-

no para descrever um estado num futuro um pouco mais longínquo, estático, algo como o ideal 

a alcançar. (11; 14) Outros autores usam o termo to-be para definir estados possíveis num 

futuro mais próximo, equivalentes a estados possíveis que poderão ou não acontecer, e tendo 

uma faceta mais variável com o tempo. (1; 8) 

Em suma, a Gestão da Arquitetura Empresarial é uma área que abrange diversas técnicas, 

metodologias e práticas para procurar manter e gerir uma Arquitetura Empresarial e que tem 

por base uma representação integrada e holística da Organização, o estado as-is, e um 

processo de manutenção e transformação da mesma de acordo com uma visão para o futuro, o 

estado to-be.  
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2. O Problema 
 

Uma Arquitetura Empresarial procura capturar os elementos fundamentais de uma organização 

e as suas relações para fins de documentação, análise e planeamento. Como esses elementos 

e relações evoluem e mudam com o tempo o planeamento e gestão da Arquitetura Empresarial 

torna-se cada vez mais complexo. (15) 

O processo de transformação de uma Organização deve partir da identificação de 

oportunidades ou desafios e analisar as possíveis consequências da mudança. (16)  A análise 

das consequências decorrentes dessas possíveis mudanças pode ser feita com recurso a 

Cenários Arquiteturais (estados ou pseudoestados to-be) que representem as diversas 

possibilidades para enfrentar as situações, comparando-as, para que se possa escolher a que 

apresente mais benefícios. No entanto essas escolhas nem sempre são baseadas na melhor 

informação.  

Existe um problema neste processo de recolha de informação que diz respeito à inexistência 
de modelos e metodologias que suportem uma Análise de Cenários Arquiteturais, de 

modo a permitir uma tomada de decisão baseada em informação derivada da Arquitetura 

Empresarial e na confrontação das alternativas existentes.  

Decorrente deste problema, temos como consequência a inexistência ou ineficiência de 
ferramentas ou outras formas de automatização para lidar com esta necessidade. Como é 

óbvio, se não existe um modelo e metodologia para analisar e comparar cenários arquiteturais 

não é espectável que existam ferramentas para os suportar, mas este tipo de decisões de 

planeamento é tomado atualmente nas Organizações, sendo muitas vezes baseadas em 

intuição e processos ad hoc. (14) 

“… dynamic aspects resulting from changes over time are not addressed well by most current 

EA management tools. While nearly all tools support as-is and to-be modeling, road mapping, 

versioning and transformation paths are usually not addressed in a sophisticated manner.” 

Stephan Aier, 2009 (8) 

Em suma, apesar de se reconhecer no trabalho desenvolvido na área de Gestão da Arquitetura 

Empresarial que a transformação de uma Arquitetura Empresarial deve passar pela elaboração 

de planos que descrevam as mudanças, sendo que esses planos devem ser baseados em 

informação resultante da confrontação de diversas alternativas (de acordo com critérios 

estabelecidos), as metodologias, técnicas e ferramentas para essa análise não têm sido alvo 

de desenvolvimento, apresentam lacunas ou estão ainda num ponto imaturo.  
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3. Objetivos do Trabalho 
 

Como foi previamente referido a motivação para a Comparação de Cenários Arquiteturais é 

auxiliar o processo de criação de planos de evolução da Organização, procurando permitir 

esclarecer diferenças entre os possíveis caminhos que permitam transformar a Organização de 

um estado as-is para um estado to-be, bem como explicitar eventuais mudanças necessárias, 

para que o(s) plano(s) possam ter uma maior possibilidade de serem concretizados com 

sucesso. 

Esta dissertação tem como finalidade expor uma abordagem que permita que um 
stakeholder possa modelar um ou mais Cenários Arquiteturais e posteriormente analisá-
los de acordo com critérios pré-definidos no âmbito de uma Arquitetura Empresarial e de 

forma automática. 

Esta abordagem deve, primeiro, identificar os aspetos que se considerem essenciais para 

modelar um Cenário Arquitetural, nomeadamente as suas propriedades e elementos 

constituintes. De seguida, definir pelo menos um critério para analisar num Cenário 

Arquitetural, identificando quais as razões para a escolha do mesmo e a sua utilidade, devendo 

ter sempre em linha de conta que a sua finalidade é auxiliar o planeamento da transformação 

da Organização. 

Posteriormente o foco desta abordagem deve ser de que forma (informação relevante e 

algoritmos) a tarefa de análise de um Cenário Arquitetural pode ser efetuada, e descrever a 

implementação de uma solução de software que automatize esse processo ou pelo menos 

parte do mesmo. 

Finalmente, ainda no contexto da solução de software, procurar implementar formas de 

apresentação dos resultados da uma análise de Cenários Arquiteturais que seja concisa, 

explícita e útil para um stakeholder. 

Resumindo, esta dissertação propõe-se a expor uma abordagem que cumpra os seguintes 

objetivos: 

1. Definição do conceito e modelo de Cenário Arquitetural  

2. Identificação de um critério ou métrica relevante para efetuar uma análise de Cenários 

Arquiteturais 

3. Desenvolvimento de uma solução de software que permita analisar Cenários 

Arquiteturais de acordo o critério estabelecido 

4. Apresentação dos resultados da análise de Cenários Arquiteturais  

5. Validação da aproximação proposta e a sua adequação a problemas   
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Capítulo II 

Trabalhos Relacionados 

 

4. Trabalho Relacionado 
 

De seguida estão listadas algumas abordagens e soluções utilizadas na área das Arquiteturas 

Empresariais, nomeadamente para a sua concepção, modelação, manutenção e 

transformação, procurando analisar se e de que modos suportam a Análise e Comparação de 

Cenários Arquiteturais, ou eventuais modelos e recursos relacionados e que sejam colocados à 

disposição para suportar esta tarefa. 

 

 

4.1. Frameworks 
 

Uma Arquitetura Empresarial pode ser um factor essencial no sucesso de uma empresa. 

Contudo deve ser bem planeada e modelada para que possa realmente ajudar uma empresa a 

atingir os seus objetivos e não prejudicá-la. 

Uma Framework procura providenciar um esquema ou metodologia para ajudar a desenvolver 

soluções de forma organizada e eficiente. Uma Framework de Arquitetura Empresarial 

(Enterprise Architecture Framework) procura ajudar a desenvolver uma Arquitetura Empresarial 

procurando definir a organização, estrutura e vistas associada à mesma, para podermos ter 

uma representação o mais fiel e fiável possível. 

Existem diversos exemplos de frameworks relevantes para o assunto discutido, entre as quais 

encontram-se a Zachman Framework e a The Open Group Architecture Framework.  
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4.1.1. Zachman Framework 
 

A Framework de Zachman permite obter uma visão formal e estruturada de uma organização. 

Permite-nos reunir informação sobre um conjunto de aspetos relativos à organização, 

nomeadamente atores, processos, funcionalidade, objetivos, estrutura, etc.  

Utilizando a Framework de Zachman podemos descrever a Arquitetura Empresarial mediante 

seis perspetivas: planner, owner, designer, builder, sub-contractor, working system. E seis 

dimensões decorrentes de seis formas interrogativas comuns: data (what), function (how), 

network (where), people (who), time (when), motivation (why). Ao cruzar estes aspetos temos 

acesso a diversos modelos divididos em seis camadas: scope, business model, system model, 

technology model, detailed representations, functioning enterprise. 

 

Figura 2 - Zachman Framework (17) 

Esta framework é flexível e categoriza diversos aspetos relevantes de uma organização, mas 

não é uma metodologia, é uma ontologia. Não possui informação sobre o processo para 

recolher, gerir e organizar a informação que descreve, apenas fornece uma estrutura, uma 

definição dos conceitos. Permite organizar os artefactos que constituem a Arquitetura, tendo 

em conta a quem o artefacto se dirige (planner, owner, etc.) e qual o problema que esteja a ser 

abordado (por exemplo dados e funcionalidade). (18) 

A Framework de Zachman disponibiliza, portanto, uma estrutura e organização lógica dos 

artefactos que compõem uma Arquitetura, ou seja categoriza-os, mas não inclui os conceitos 

ou metodologias de definição de arquiteturas futuras, de transformação de uma Arquitetura 

com vista a melhorá-la arquitetura possível, pelo que é necessário olhar para outras 
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metodologias que incluam estes conceitos.  Apesar de se tratar de uma referência no domínio 

das frameworks de Arquitetura e na Área das Arquiteturas Empresariais, e daí o seu estudo 

nesta dissertação, identificando diversos conceitos transversais a outras frameworks e 

aproximações, o conceito de Cenário Arquitetural não é identificado. 

 

 

 

4.1.2. ANSI/IEEE Std 1471-2000 e ISO 42010 
 

Uma Arquitetura Empresarial, no seu âmago, é um repositório de dados que procura descrever 

de que forma a Organização funciona e interage com o meio que a rodeia. Para que esses 

dados sejam informação propriamente dita têm de ser processados, modelados e organizados 

de tal forma que produza uma alteração (quantitativa ou qualitativa) no conhecimento da 

entidade (pessoa, sistema informático, etc.) que a ela acedem. Portanto uma Arquitetura 

Empresarial tem de ter definida uma organização dos dados e tem de ser acedida por alguém 

que tenha interesse na informação. 

O IEEE 1471-2000 (19) é uma norma que procura ser uma base para pensar sobre a 

arquitetura de sistemas de software complexos. Esta norma define um conjunto de conceitos 

como arquiteto, descrição arquitetural, modelo arquitetural, stakeholder, sistema, vista 

arquitetural ou ponto de vista (viewpoint) arquitetural, entre outros, e uma framework 

conceptual que procura explicar como os conceitos se relacionam entre si. A representação 

desta framework conceptual pode ser vista na Figura 3. (20) 

 

Figura 3 – Modelo conceptual da descrição arquitetural (21) 
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Um dos focos desta norma é a promoção do uso de pontos de vista (viewpoints) para a 

descrição da arquitetura aos stakeholders e apresenta como exemplos para o ponto de partida 

o structural viewpoint, o behavioural viewpoint, o physical connect viewpoint, e o link bit error 

rate viewpoint. (22)  Em 2007 esta norma foi adoptada pelo ISO/IEC JTC1/SC7 como ISO/IEC 

42010:2007. (23)  

O IEEE define stakeholder como um indivíduo, equipa ou organização (ou variantes destes) 

com interesses num, ou relativos, a um sistema. (5) 

Alguns típicos stakeholders são o cliente, o dono, o construtor, o operador, ou o arquiteto de 

um sistema, mas existem muitos mais. Um stakeholder tem um ou mais interesses num 

sistema, sendo que esses interesses podem incidir na fase de desenvolvimento, de produção 

ou em qualquer outro aspeto que seja considerado importante para um stakeholder. Os 

interesses típicos de um stakeholder são funcionalidades, segurança, desempenho, entre 

outros. (20; 24) 

Para que um stakeholder possa vislumbrar a Arquitetura Empresarial tendo em conta os seus 

interesses é que são definidas as Vistas. Uma Vista (View) é criada de acordo com as regras e 

definições de um Ponto de Vista (Viewpoint). Um viewpoint é um padrão a partir do qual se 

definem as vistas individuais estabelecendo os propósitos e audiência de uma vista, bem como 

as técnicas para a criação e análise da mesma. Ou seja, uma Vista é uma representação de 

uma parte de um sistema focada nos interesses de um ou mais stakeholders.  

 

Figura 4 - A Vista e o Ponto de Vista de um sistema (21) 

De acordo com a norma IEEE 1471 um ponto de vista deve especificar pelo menos: (24; 21) 

• O nome do ponto de vista; 

• O stakeholder ao qual o ponto de vista é dirigido; 

• As preocupações que o ponto de vista resolve; 

• A linguagem, técnicas de modelação, ou métodos analíticos usados na construção e 

utilização da vista, tendo por base o viewpoint delineado. 
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De realçar ainda que uma vista pode ter por base um ou mais modelos e um modelo pode 

participar em mais do que uma vista. Cada modelo é definido de acordo com as especificações 

do viewpoint associado. (21) 

A relevância do ANSI/IEEE Std. 1471-2000 advém da imposição da utilização de viewpoints 

arquiteturais, que obedeçam às necessidades de stakeholders, para a criação e utilização de 

vistas numa descrição arquitetural. (25) No âmbito desta dissertação a importância do IEEE 

1471-2000 insere-se ao nível dos resultados da análise de um Cenário Arquitetural, que 

informação deve fazer útil representar na visualização dos resultados, respeitando sempre os 

interesses dos stakeholders.  

 

 

4.1.3. TOGAF - The Open Group Architecture Framework  
 

À semelhança da Framework de Zachman esta também se trata de uma framework baseada 

em vistas (viewpoint framework) em que o arquiteto fica com a tarefa de selecionar que vistas 

deverão ser utilizadas caso a caso. (26)  

O TOGAF é uma framework de arquitetura que tem como objetivo auxiliar processo de 

desenvolvimento, utilização e manutenção gestão de Arquiteturas Empresariais. O TOGAF foi 

desenvolvido e é mantido pelo The Open Group Architecture Forum e é composto por uma 

metodologia detalhada que tem por base um conjunto de boas práticas e um conjunto de 

ferramentas de suporte para desenvolver uma Arquitetura Empresarial. 

O TOGAF é composto por seis componentes:  

• ADM (Architecture Development Method) 

• ADM Guidelines and Techniques – disponibiliza um número de orientações e técnicas 

para suportar a aplicação do ADM 

• Architecture Content Framework - disponibiliza um modelo dos produtos de trabalho 

arquiteturais, incluindo artefactos e ABBs (Architecture Building Blocks) de modo a 

uniformizar a descrição de uma arquitetura 

• Enterprise Continuum – disponibiliza um modelo para estruturar um repositório virtual e 

métodos para classificar os artefactos que o compõem 

• TOGAF Reference Models – são dois modelos de referência que são possíveis de 

utilizar no Enterprise Continuum 

• Architecture Capability Framework – conjunto de recursos e orientações para auxiliar à 

utilização de práticas arquiteturais numa Organização 
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A chave do TOGAF é a metodologia ADM (Architecture Development Method) que já deu 

provas de ser uma metodologia viável e de confiança, e que conta com contribuições de 

diversos arquitetos e Organizações, tem como objetivo delinear uma arquitetura empresarial 

para uma Organização, levando em linha de conta os seus requisitos e processos de negócio. 

 

Figura 5 - Ciclo do Método de Desenvolvimento da Arquitetura (ADM) (6) 

O TOGAF ADM assenta num modelo iterativo formado pelo seguinte conjunto de fases:  

• Fase Preliminar (Preliminary Phase) – descreve a preparação e atividades iniciais 

necessárias para começar a modelação de uma nova arquitetura; 

• Fase A: Visão da Arquitectura (Architecture Vision) – descreve a fase inicial do 

ciclo de desenvolvimento da arquitetura. Inclui informação sobre a definição do 

âmbito, identificação dos stakeholders, criação da Visão da Arquitetura e obtenção 

de aprovação;  

• Fase B: Arquitetura de Negócio (Business Architecture) – descreve o 

desenvolvimento de uma Arquitetura de Negócio que suporte a Visão de 

Arquitetura previamente acordada; 

• Fase C: Arquitetura de Sistemas de Informação (Information Systems Architecture) 

– descreve o desenvolvimento da Arquitetura de Sistemas de Informação para um 

projeto de arquitetura, incluindo o desenvolvimento da Arquitetura de Dados e da 

Arquitetura de Aplicações 

• Fase D: Arquitetura Tecnológica (Technology Architecture) – descreve o 

desenvolvimento da Arquitetura Tecnológica de um projeto de arquitetura 
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• Fase E: Oportunidades e Soluções (Opportunities and Solutions) – dirige o plano 

de implementação inicial e a identificação de necessidades de implementação para 

a arquitetura definida nas fases prévias 

• Fase F: Planeamento de Migração (Migration Planning) – aborda a formulação de 

um conjunto de sequências detalhadas das arquiteturas de transição, com o 

respetivo Plano de Migração. 

• Fase G: Implementação da Governação (Implementation Governance) – 

proporciona uma supervisão da implementação 

• Fase H: Arquitetura de Gestão da Mudança (Architecture Change Management)  - 

estabelece procedimentos para gerir a mudança para a nova arquitetura 

• Gestão de Requisitos (Requirements Management) – examina o processo de gerir 

os requisitos da arquitetura, sendo transversal a todas as fases. 

O TOGAF ADM define a sequência recomendada (não é obrigatório seguir esta sequência) 

para as várias fases e passos que compõem o desenvolvimento de uma Arquitetura, mas não 

pode recomendar o âmbito da mesma. O âmbito tem de ser definido pela própria organização 

levando em linha de conta que o processo ADM é um processo em que a cada iteração o nível 

de detalhe necessário e refinamento vai crescendo. 

Devido a esta aproximação incremental, em que cada fase melhora e aprofunda a 

representação da Arquitetura, de acordo com os objetivos e propósitos estipulados para cada 

fase, os aspetos relacionados com a temática da Comparação de Cenários encontram-se 

disseminados por várias fases, cada qual com o seu âmbito em que, sucintamente, é 

necessário comparar a Arquitetura de Negócio Base (Baseline Business Architecture) e a 

Arquitetura Objetivo (Target Architecture). 

A primeira fase em que o Problema da Comparação de Cenários Arquiteturais se encontra 

presente é a Fase B: Arquitetura de Negócio (Business Architecture). O papel da Arquitetura de 

Negócio é definir o como alcançar os objetivos, os indicadores e as métricas de sucesso 

definidos pela Estratégia de Negócio. 

As etapas da Fase B são: 

• Descrever a Arquitetura de Negócio Base (Baseline Business Architecture), ou 

seja, o cenário as-is 

• Desenvolver uma Arquitetura Objetivo, descrevendo a estratégia de produto e/ou 

serviço, bem como os aspectos organizacionais, funcionais, de processo, 

informação e geográficos do ambiente onde a empresa se situa. Esta arquitetura 

deve ser baseada nos princípios e objetivos de negócio, e na estratégia delineada. 

Este será um cenário to-be 

• Analisar as diferenças entre as Arquiteturas Base e Objetivo 
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• Selecionar e desenvolver as vistas arquiteturais relevantes que possibilitarão ao 

Arquiteto demonstrar de que forma as preocupações do(s) stakeholder(s) são 

abordadas na Arquitetura de Negócio 

• Selecionar as ferramentas e técnicas relevantes para serem utilizadas em conjunto 

com as vistas escolhidas 

A Arquitetura desenvolvida durante esta fase ainda é uma visão de alto nível que contém, entre 

outros, a estrutura organizacional (identificando áreas de negócios e relacionando-as com as 

unidades organizacionais), as funções de negócio (descrição detalhada envolvendo sucessivas 

decomposição das principais áreas funcionais em subfunções), os serviços prestados aos 

clientes, tanto interna como externamente, os processos de negócios, incluindo medidas e 

resultados, ou o modelo de dados do negócio.  

Na Fase C: Arquitetura de Sistemas de Informação (Informaion Systems Architectures) o 

objetivo é desenvolver a(s) Arquitetura(s) Objetivo no domínio de dados e/ou de aplicações, ou 

seja, identificar e modelar as aplicações e dados que suportem a Arquitetura de Negócio 

previamente modelada. A Fase de Arquitetura de Sistemas de Informação envolve uma 

combinação de Arquitetura de Dados e de Aplicações. O TOGAF ADM suporta o 

desenvolvimento das Arquiteturas de Dados e de Aplicações por qualquer ordem.  

As etapas da Fase C são: 

• Selecionar modelos de referência, viewpoints, e ferramentas 

• Desenvolver Arquitetura de Dados e/ou Arquitetura de Aplicações Base 

• Desenvolver Arquitetura de Dados e/ou Arquitetura de Aplicações Objetivo 

• Analisar as diferenças entre as Arquiteturas Base e Objetivo 

• Definir um plano de implementação que identifique as atividades prioritárias 

• Resolver os impactos existentes na(s) Arquitetura(s) 

• Conduzir uma revisão formal por parte dos stakeholders  

• Finalizar a Arquitetura de Dados e/ou Arquitetura de Aplicações  

• Criar documento de Definição de Arquitetura  

Quando se chega ao final desta fase o resultado são um conjunto de vistas, quer de dados, 

quer de aplicações que representam a Arquitetura de Negócio previamente definida e que 

respeitem as preocupações dos stakeholders. No caso da Arquitetura de Dados teremos um 

modelo de dados de negócio, um modelo de dados lógico, modelos de processos de gestão de 

dados e uma matriz que relacione as entidades de dados com as funções de negócio. No caso 

da Arquitetura de Aplicações esta conterá um modelo dos processos do sistema, um modelo 

das localizações do sistema, um modelo temporal dos sistemas e um modelo das pessoas que 

interagem com o sistema. 
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A Fase D: Arquitetura Tecnológica (Technology Architecture) procura mapear os componentes 

definidos na Arquitetura de Aplicações em componentes tecnológicos, nomeadamente software 

e hardware.  

As etapas da Fase D: Arquitetura Tecnológica, são similares às da fase C: Arquitetura de 

Sistemas de Informação, nomeadamente: 

• Selecionar modelos de referência, viewpoints, e ferramentas 

• Desenvolver Arquitetura de Tecnologia Base 

• Desenvolver Arquitetura de Tecnologia Objetivo 

• Analisar as diferenças entre as Arquiteturas Base e Objetivo 

• Definir um plano de implementação que identifique as atividades prioritárias 

• Resolver os impactos existentes na(s) Arquitetura(s) 

• Conduzir uma revisão formal por parte dos stakeholders  

• Finalizar a Arquitetura de Tecnologia 

• Criar documento de Definição de Arquitetura  

Os resultados da Arquitetura Tecnológica incluem uma listagem dos componentes tecnológicos 

e a sua relação com os sistemas de informação, listagem das plataformas tecnológicas e sua 

decomposição, definição dos ambientes e localizações agrupando as tecnologias necessárias 

de acordo com o ambiente computacional (desenvolvimento, produção), cargas de 

processamento expectáveis e distribuição das mesmas pelos componentes tecnológicos, 

listagem das comunicações físicas (redes), especificações de hardware e redes necessárias. 

Em todas estas três fases, uma das suas etapas constituintes é efetuar comparações entre a 

Arquitetura de Negócio Base (Baseline Business Architecture) e a Arquitetura Objetivo (Target 

Architecture) sendo que, em cada uma delas o domínio, e respectivo modelo, é diferente. Na 

Arquitetura de Negócio a comparação será, entre outros, sobre processo de negócio e 

serviços. Na Arquitetura de Dados a comparação será efetuada entre modelos de dados. Na 

Arquitetura de Aplicações os artefactos de comparação serão as aplicações. E na Arquitetura 

Tecnológica o foco estará nos componentes tecnológicos. 

O TOGAF ADM define também os aspetos básicos que devem fazer parte dessa comparação, 

qualquer que seja o âmbito: 

• Identificar os blocos de construção que se mantém, classificando-os como alterado ou 

inalterado 

• Identificar blocos de construção eliminados 

• Identificar novos blocos 

• Identificar lacunas e classificá-las como devendo ser desenvolvidas ou devendo ser 

adquiridas 

 



 
16 

 

Estes quatro aspetos deverão ser possíveis de identificar na solução para o Problema de 

Comparação de Cenário Arquiteturais, nomeadamente identificar, quaisquer que sejam os 

artefactos em comparação, se um artefacto foi eliminado ou adicionado e permitir identificar 

eventuais lacunas. 

Enquanto metodologia, o TOGAF ADM contém todos os passos necessários para gerar uma 

Arquitetura e é possível identificar que a Comparação de Cenários Arquiteturais é um tópico 

que é utilizado em diversas fases, cada qual com o seu âmbito e respeitando um conjunto de 

aspetos básicos, mas a solução apresentada para efetuar a Comparação de Cenários 

Arquiteturais limita-se à elaboração de listas de blocos de construção adicionados, removidos e 

modificados e posterior cruzamento dos mesmos recorrendo a matrizes, ou seja, tratam-se de 

técnicas não automatizadas. 

 

 

4.1.4. ArchiMate 
 

O ArchiMate é uma técnica de modelação para descrever Arquiteturas Empresariais. 

Disponibiliza um conjunto de conceitos e relações entre domínios arquiteturais (architecture 

domains) e uma estrutura para descrever o conteúdo desses domínios. (27) 

Frameworks como Zachman, TOGAF, entre outras, procuram capturar o conhecimento 

presente numa Organização. Esse conhecimento encontra-se espalhado por diversas áreas e, 

devido à heterogeneidade dos métodos e técnicas usadas para documentar as arquiteturas 

torna-se difícil determinar de que modo essas áreas ou domínios se relacionam. E essas 

relações existem, como por exemplo a relação entre aplicações de software e os processos de 

negócio em que as primeiras suportam os segundos, ou a necessidade de que exista uma 

infraestrutura que suporte as aplicações. Torna-se necessário que exista uma imagem clara 

dessas relações para que os arquitetos de cada um desses domínios os possam alinhar. O 

ArchiMate procura focar-se nessas relações interdomínios e, uma vez que se trata de uma 

linguagem de Arquitetura Empresarial e não contém uma metodologia de trabalho, pode ser 

utilizado em conjunto com outras metodologias de Arquiteturas, como por exemplo a TOGAF, o 

que contribuiu para que o The Open Group a adoptasse como norma técnica. (28) 

O ArchiMate usa como base para o seu modelo os conceitos de serviços e camadas (layers). 

Um serviço representa uma unidade funcional que um sistema expõe para o seu exterior e 

providenciam uma relação entre os domínios, como por exemplo os serviços que uma 

organização providencia aos seus clientes são a relação entre a Organização e os clientes, ou 

os serviços que uma determinada aplicação disponibiliza e que suportam processos de 

negócio. As camadas são uma forma intuitiva de ver um modelo de serviços. As camadas 
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inferiores providenciam serviços que são usados nas camadas superiores. Existem três 

camadas relevantes no ArchiMate: (27) 

1. A Camada de Negócio (Business layer) oferece os produtos e serviços aos clientes, que 

são realizados na Organização por processos de negócio com a intervenção de funções e 

atores empresariais (Business Role and Actor).  

2. A Camada de Aplicações (Application layer) suporta a Camada de Negócio com serviços 

de aplicações que são realizados por componentes de aplicação (software). 

3. A Camada de Tecnologia (Technology layer) inclui os serviços de infraestrutura (por 

exemplo os serviços de comunicação) necessários para correr as aplicações de software. 

Os serviços de infraestrutura são realizados por computadores ou outro hardware 

necessário.  

 

Figura 6 – Modelo arquitetural do ArchiMate (27) 

Na Figura 6 podemos identificar que o ArchiMate faz uma clara distinção entre três classes de 

artefactos: Informação, Comportamento e Estrutura (Information, Behaviour e Structure). A 

Informação agrupa os artefactos que contém a informação necessária a cada camada. Os 

artefactos que incorporam o que é feito são os de Comportamento. A estrutura contém os 

artefactos que representam as entidades que executam o que é necessário fazer em cada 

camada. 

Um dos objetivos do ArchiMate é providenciar aos stakeholders uma visualização dos sistemas 

que seja útil, fácil de interpretar e manipular. Também é reconhecido que as arquiteturas irão 

modificar-se com o tempo e a complexidade das mesmas torna difícil determinar as 
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consequências dessas mudanças. Para ajudar a avaliar o impacto de decisões arquiteturais foi 

desenvolvido um protótipo que mostrasse visualmente esse impacto. 

 

 
Figura 7 - Exemplo de modelo obtido com o Protótipo de Análise de Impacto (29) 

A Figura 7 mostra um modelo em que os artefactos e relações traçadas a vermelho 

representam o impacto (que artefactos são afectados) de uma mudança ou de um evento. No 

exemplo da figura é demonstrado o impacto da falha de um servidor, sendo depois propagado 

o impacto para as camadas superiores, identificando quais as aplicações que deixaram de 

poder ser executadas e respectivos serviços, quais os processos afetados e finalmente quais 

os serviços ou produtos que deixaram de poder ser oferecidos aos clientes. (29) A situação 

descrita neste modelo também pode ser entendida enquanto um Cenário Arquitetural em que 

se considera a desativação ou remoção de um componente com a intenção de determinar 
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quais as consequências dessa decisão na restante arquitetura. Esta análise é feita apenas 

sobre um modelo de cada vez, não sendo identificado se a comparação entre dois modelos é 

possível.        

 

4.2. Enterprise Architecture Managing Pattern Catalog  
 

Como já foi referido anteriormente, muita da investigação no tema da Gestão da Arquitetura 

Empresarial tem sido efetuada por pesquisadores no meio universitário. Como tal de seguida 

encontra-se a análise a uma das iniciativas resultantes dessa pesquisa e que aborda a 

Comparação de Cenários Arquiteturais. 

A iniciativa Enterprise Architecture Pattern Catalog (EAM Pattern Catalog) tem como objetivo o 

desenvolvimento de uma aproximação à Gestão da Arquitetura Empresarial que seja 

estruturada, leve e orientada para a Organização, procurando complementar as frameworks já 

existentes. (30) 

É composto por um conjunto de padrões divididos em M-Patterns, V-Patterns, I-Patterns, Anti 

Patterns e Concerns que representam as questões fundamentais que se procuram resolver. 

Estes padrões incluem metodologias, viewpoints e fragmentos de modelos de informação. O 

EAM Pattern Catalog não é uma ferramenta de software, mas sim um catálogo de boas 

práticas observadas na área da Gestão da Arquitetura Empresarial, sendo que se podem 

selecionar os padrões de acordo com as necessidades de uma Organização e utilizá-los para 

criar um modelo conceptual que seja implementado numa ferramenta ou conjunto de 

ferramentas que suportem a Gestão da Arquitetura Empresarial. (30) 

O tópico da comparação de cenários é abordado no EAM Pattern Catalog mediante três 

padrões: o padrão de informação (I-Pattern) Comparação de Cenários (Comparing Scenarios) 

e os padrões de visualização (V-Pattern) Mapa de Comparação de Cenários (Scenario 

Comparison Map) e Perfil de Comparação de Cenários (Scenario Comparison Profile). 

Enquanto os padrões de visualização oferecem uma aproximação genérica, o padrão de 

informação Comparação de Cenários foi desenvolvido no âmbito da definição e utilização de 

métricas para avaliar a Propagação de Falhas em Mapas de Aplicações proposta por Lankes e 

Schweda. (31)  

O Perfil de Comparação de Cenários é um padrão que tem por objetivo permitir comparar os 

valores de uma dada métrica quando aplicados a um conjunto de elementos do mapa de 

aplicações. Essencialmente mostra os cenários como um gráfico em que os elementos são 

associados ao eixo horizontal e os valores da métrica aplicada são associados ao eixo vertical. 
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Figura 8 - Perfil de Comparação de Cenários (30) 

O Mapa de Comparação de Cenários compara dois cenários do Mapa de Aplicações de acordo 

com os valores de métricas aplicadas aos seus elementos e disponibiliza indicadores visuais 

do esforço necessário para mudar do Cenário 1 para o Cenário 2. É utilizado um conjunto de 

indicadores visuais para elucidar as diferenças entre os dois cenários como por exemplo, 

quanto maior a melhoria do Cenário 2 em relação ao Cenário 1, de acordo com a métrica 

escolhida, mais verde será o símbolo no qual essa melhoria incide. Outro exemplo de indicador 

para realçar as diferenças é utilizando círculos de diâmetro variável para indicar o nível de 

esforço do projeto, como por exemplo, o número de ligações de dados que necessitam de 

substituição para mudar do Cenário 1 para o Cenário 2.  

 

Figura 9 - Mapa de Comparação de Cenários (30) 
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Estes dois padrões de visualização indicam alguns aspetos que podem ser considerados para 

a Comparação de Cenário Arquiteturais, bem como evidenciam a utilização de indicadores 

visuais que realcem as diferenças e a utilização de métricas para calcular essa diferenciação. 

No entanto o facto do Mapa de Comparação de Cenários necessitar de definir um cenário de 

origem e um cenário de destino significa que apenas permite elucidar as necessidades e 

custos de transição de um cenário para outro, o que poderá ser apenas uma das questões 

possíveis de analisar ao efetuar a comparação de Cenário Arquiteturais. Isto significa que 

apesar de endereçar algumas questões relacionadas com a Comparação de Cenários 

Arquiteturais, existem outras possíveis questões relevantes para considerar.  

 

 

4.3. Ferramentas Relacionadas 
 

4.3.1. Suporte da Evolução Arquitetural 
 

A Gestão e planeamento da Arquitetura Empresarial é uma área que tem sido abordada por 

diversos autores e tem sofrido diversas evoluções ao longo do tempo, mas o suporte desta 

temática nas ferramentas de gestão da arquitetura empresarial não é o melhor. (8; 14) É 

relevante identificar nalgumas ferramentas existentes em concreto quais os modelos ou 

recursos que colocam à disposição para a tomada de decisões no âmbito da evolução da 

Arquitetura. 

Jansen (32) define uma decisão de design arquitetural como: 

A description of the set of architectural additions, subtractions and modifications to the software 

architecture, the rationale, and the design rules, design constraints and additional requirements 

that (partially) realize one or more requirements on a given architecture. 

No âmbito desta definição foi efetuada por Jansen uma avaliação de um conjunto de cinco 

soluções focadas na descrição de uma arquitetura, tendo por base um conjunto de parâmetros 

com o objetivo de identificar como é modelada e analisada a evolução da Arquitetura. As cinco 

soluções escolhidas foram ArchStudio1 e AcmeStudio2, que são duas abordagens para a descrição 

arquitetural e desenvolvimento de arquiteturas, SOFA3 (SOFtware Appliances) e ArchJava4 que são 

linguagens de componentes que procuram estreitar a ligação entre a modelação da Arquitetura e a 

sua implementação. A quinta solução avaliada foi o Compendium5 que implementa uma base de 

                                                      
1 http://www.isr.uci.edu/projects/archstudio/ 
2 http://www.cs.cmu.edu/~acme/index.html 
3 http://sofa.ow2.org/ 
4 http://archjava.fluid.cs.cmu.edu/index.html 
5 http://compendium.open.ac.uk/institute/about.htm   
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conhecimento e “providencia uma interface visual flexível para gerir as ligações entre informação e 

ideias”. Estas ferramentas capturam diversas abordagens e metodologias sobre a forma de como 

modelar uma Arquitetura Empresarial. 

Os resultados obtidos, em concreto no que toca ao requisito sobre se a solução suporta os três tipos 

básicos de mudança (modificação, subtração e adição) foram os seguintes. 

ArchStudio Suporta a adição e subtracção de artefatos. 
A substituição de artefatos é apenas suportada em runtime, ou seja não atualiza os 
modelos que servem de base à análise, apenas a sua apresentação visual 

AcmeStudio Não suporta os três tipos básicos de mudança 

SOFA Permite substituir os componentes em runtime, mas não suporta os tipos básicos 

de informação 

ArchJava Não suporta os três tipos básicos de mudança 

Compendium Não suporta sequer o conceito de arquitetura de software 

Tabela 1 – Suporte dos três tipos básicos de mudança (32) 

Estes resultados realçam novamente a inexistência ou ineficiência de suporte nos respetivos 

modelos para lidar com a evolução da Arquitetura. Mas uma ferramenta de Arquitetura 

Empresarial deve ter mais funcionalidades: 

“While the primary purpose of an enterprise architecture tool is to store, integrate and structure 

information related to EA, EA tools must also support the creation, collection, analysis and 

presentation of this information to meet stakeholder needs.”  

Gartner (2010) (33) 

 

 

4.3.2. Ferramentas de Arquitetura Empresarial 
 

Os requisitos mínimos de uma ferramenta de AE são: (33) 

• A capacidade de criar ou importar modelos e artefactos; 

• A capacidade de apresentar a informação do repositório para apoiar uma variedade de 

necessidades dos stakeholders, incluindo a exibição gráfica e textual, bem como 

disponibilizar essa informação noutras formas pertinentes para o leitor; 

• Um repositório e metamodelos robustos e flexíveis, que suportem as frequentes 

alterações das relações entre os objetos existentes e entre vários pontos de vista ou 

arquiteturas, bem como a captura de relações temporais e mudanças; 

• Capacidades administrativas necessárias para atender a necessidades diversas (tais 

como segurança, auditoria/controlo, colaboração, configuração e gestão de versões, 

incluindo vários ambientes [por exemplo, desenvolvimento, teste e produção]); 
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As equipas de desenvolvimento e gestão de Arquiteturas Empresariais devem articular 

claramente o valor que estas trazem para as organizações. E as ferramentas da Arquitetura 

Empresarial são um meio para este fim e estão a atrair considerável interesse devido às suas 

funcionalidades e capacidades de lidar com os interesses de diversos stakeholders. Daí que o 

processo de escolha de uma ferramenta de Arquitetura Empresarial por uma Organização seja 

crítico e deva levar em linha de conta um conjunto alargado de critérios, e avaliá-los de acordo 

com as suas necessidades atuais e futuras. (34) O mercado das ferramentas de Arquitetura 

Empresarial está em crescimento, mas tal como as metodologias que suportam as ferramentas, 

ainda imaturo e em desenvolvimento, como as recentes aquisições e fusões o demonstram. 

(33) 

Para auxiliar as Organizações na sua escolha e estabelecer as bases de uma aproximação 

com vista à análise e classificação das Ferramentas de Arquitetura Empresarial, a Gartner6 

elabora uma lista anual de diversos fornecedores de ferramentas de Arquitetura Empresarial e 

analisa-os e respetivas soluções sob um conjunto de critérios que evoluem em cada edição. 

Esta avaliação é depois apresentada graficamente sob a forma de um Quadrante Mágico das 

Ferramentas de Arquitetura Empresarial (Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools) que 

pode ser visto na Figura 10 e textualmente com a Análise de Capacidade Crítica para 

ferramentas de Arquitetura Empresarial (Critical Capability Analysis for EA tools). 

 

Figura 10 - Quadrante Mágico das Ferramentas de Arquitetura Empresarial [Outubro de 2010] (33) 

O eixo ability to execute avalia a capacidade de execução dos fornecedores, nomeadamente a 

capacidade de competir de forma eficaz, de gerar um impacto positivo nas receitas e de 

fornecer soluções aos clientes que criem mais-valias. O eixo completeness of vision avalia a 

visão dos fornecedores, a sua capacidade de articular expressões lógicas sobre a direção 

deste mercado, inovação, necessidades dos clientes e as forças competitivas, bem como a 

                                                      
6 http://www.gartner.com/technology/about.jsp   

http://www.gartner.com/technology/about.jsp
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viabilidade da sua visão. Em última análise, os fornecedores são avaliados sobre a sua 

compreensão das forças de mercado e os seus planos para explorar o mercado. 

 

 

4.4. Enterprise Architecture Management System (EAMS) 
 

O EAMS é uma solução tecnológica para a Gestão de Arquiteturas Empresariais que se baseia 

num repositório disponibilizado pela ferramenta System Architect da IBM (35). Esta solução 

permite reduzir o esforço associado à produção e atualização de modelos de arquitetura 

(blueprints) e proporciona mecanismos de integração de informação, em linha com os circuitos 

de governação das Organizações (como por exemplo os projetos de TI), garantindo desta 

forma que o repositório se mantém atualizado com um esforço de produção/atualização 

reduzido. (36) 

As blueprints são representações esquemáticas de arquitetura que identificam os artefactos 

que constituem uma Organização e as suas relações e podem estar associadas a diversos 

tipos de informação ou níveis de detalhe. Por exemplo tanto podem representar uma visão de 

negócio de alto nível ou o mapa de aplicações e respetivas interações. 

 

Figura 11 - Exemplos de Blueprints (37) 

Mais do que um conjunto de simples esquemas numa notação de modelação como o UML, 

uma blueprint é constituída por: (37) 

• Uma teoria, que define as regras de governação;  

• Um modelo, que identifica as propriedades e semântica dos artefactos; 

• Uma notação, para exprimir graficamente os artefactos; 

• Um problema, que justifique a existência do blueprint; 
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Deste modo torna-se possível determinar que tipo de artefactos deve aparecer em cada 

blueprint. O mérito e benefícios destas representações são reconhecidos em particular pelos 

departamentos de TI, no entanto as Organizações indicam que os custos para a manutenção 

destes artefactos são demasiado elevados devido à natureza evolutiva e em constante 

transformação de uma Organização e respetiva Arquitetura Empresarial. Daí a necessidade de 

desenvolver uma solução automatizada para desenhar e manter as blueprints, que o EAMS 

procura resolver. (38; 37) 

A abordagem do EAMS tem por base diversas metodologias e conceitos, para além das 

blueprints, como a modelação de uma Organização como um grafo, que será detalhada na 

secção seguinte, ou a identificação do Projeto de TI como o elemento motivador e aglutinador 

da mudança nas organizações. 

Outro aspeto que é importante na solução proporcionada pelo EAMS é a definição de estados 

ou pseudoestados e em concreto dos “vivo” e “morto”. O pseudoestado “vivo” identifica se um 

dado artefacto possui relações com outros artefactos que estejam no pseudoestado “vivo”, pelo 

que poderá atuar sobre outros artefactos que não estejam no pseudoestado “morto”. O estado 

“morto” significa que o artefacto já não está no estado “vivo”, ou seja, já não deverá ter 

relações com outros artefactos “vivos”. Ao definir que um projeto tem associadas duas listas, a 

lista de artefactos “vivos” e a lista de artefactos “mortos”, a definição de estado to-be num 

instante t passa a ser o conjunto de artefactos “vivos” nesse dado instante. (37) Para além 

disso também se torna possível identificar os estados to-be possíveis num dado intervalo de 

tempo, que serão constituídos pelos artefactos “vivos” dos projetos que decorram nesse 

intervalo temporal, o que leva a que seja possível aplicar restrições temporais às blueprints 

como pode ser visto na Figura 12, em que do lado direito a blueprint é limitada à data de 14-01-

2009. 

 

Figura 12 - Blueprint sem e com restrições temporais (38)  
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4.5. Organização como um Grafo 
 

Uma Organização é, por definição, um sistema complexo envolvido num ambiente dinâmico. 

Uma Arquitetura Empresarial procura fornecer uma descrição dos elementos e relações entre 

os mesmos que compõem essa Organização. Contudo a quantidade de informação e 

complexidade associada a uma Arquitetura Empresarial por vezes gera problemas de 

interpretação entre as pessoas ou entre os sistemas que interagem com a mesma, porque a 

documentação não é interpretada da mesma forma pelos diferentes stakeholders. (39)  

Para ajudar a lidar com este problema de interpretação semântica de uma Arquitetura 

Empresarial podemos recorrer ao conceito de Sistema e à definição Ontológica de Sistema 

proposta por Dietz. (40) Partindo da definição de Bunge, que defende que um Sistema é uma 

coleção de itens ligados por vínculos de interação, tendo por propriedade básica e 

indispensável o facto de que os elementos que compõem um sistema exercem influências 

entre si, Dietz estabelece que a definição ontológica de Sistema tem de respeitar quatro 

propriedades. Algo é um sistema se possui: 

Composição (Composition): conjunto de elementos de uma mesma categoria (física, social, 

biológica, etc.) 

Ambiente (Environment): conjunto de elementos de uma mesma categoria. É um conjunto 

disjunto com a Composição 

Estrutura (Structure): conjunto de ligações entre elementos da Composição, e entre estes e 

elementos do Ambiente 

Produção (Production): os elementos na Composição produzem coisas (bens ou serviços) que 

são entregues aos elementos no Ambiente. O efeito da Produção de um Sistema pode ser 

considerado como uma mudança de estado do mesmo 

Uma Ontologia é uma especificação explícita de uma conceptualização. (41) Como tal, o 

conceito ontológico de sistema procura capturar a construção e operação do mesmo, sendo 

indiferente o propósito do sistema. (42)  

 Ao conjunto de elementos que formam a Composição, Ambiente e ligações de Estrutura é 

dado o nome de Construção (Construction) do Sistema. A figura que se segue representa um 

exemplo da construção de um sistema.  
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Figura 13 - Construção de um Sistema (40) 

Os elementos cinzentos constituem a composição, os elementos brancos compõem o ambiente 

e as linhas que interligam os elementos da composição e os elementos da composição com os 

elementos do ambiente compõem a estrutura. Os elementos pretos são exteriores e não 

pertencem ao sistema porque não têm ligações com os elementos da composição. As linhas 

que ligam os elementos do ambiente aos elementos exteriores não pertencem à estrutura. À 

linha que separa os elementos da composição dos elementos do ambiente chama-se limite 

(boundary). O núcleo (kernel) do sistema é composto pelos elementos da composição e as 

ligações que os interligam, ou seja, é o conjunto de elementos cinzentos e ligações contidas 

pelo limite. A atividade coletiva dos elementos na composição e no ambiente é chamada de 

operação do sistema, pelo que pode-se dizer que a operação de um sistema é a manifestação 

da sua construção no decurso do tempo. (40) 

Com o intuito de estabelecer uma definição formal dois símbolos são considerados:  

˂ significa “faz parte de” (“is part of”) 

→ significa “atua sobre” (”acts upon”), sendo que se x → y e y → x então diz-se que x e y 

interagem 

Se σ representa um sistema e ζ a categoria de σ, então,  

A Composição (C) de σ é definida como  

(1) C(σ) = { x ∈ ζ | x < σ }      

Ambiente (A) de σ é definido como  

(2) A(σ) = { x ∈ ζ | x ∉ C (σ) ∧ ∃ y:y ∈ C(σ) ∧ (x → y ∨ y → x)} 

Estrutura (E) de σ é definida como  

(3) E(σ) = {<x,y> | (x → y ∨ y → x) ∧ (x,y ∈ C(σ) ∨ (x ∈ C(σ) ∧ y ∈ A(σ)))}                                
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Os grafos são objetos matemáticos abstractos que descrevem as relações entre os objetos de 

um determinado conjunto. Os objetos são chamados de nós e as relações entre os objetos são 

as arestas. Dependendo da aplicação, as arestas podem ou não ter direção e/ou pesos. Os 

grafos são uma forma de representação de diversos problemas, sendo facilmente 

interpretáveis e com uma especificação matemática, logo formal. (38) 

Uma Organização é um exemplo de algo que pode ser considerado, de acordo com a definição 

ontológica, como um sistema (40) pelo que a sua representação como um grafo é uma 

premissa válida. (37) 

Partindo das premissas de que uma Organização pode ser modelada como um grafo, sendo 

que esse grafo deverá ser conexo bem como os seus subgrafos, ou seja deverá ser possível 

estabelecer um caminho entre quaisquer vértices, Sampaio (38) propõe uma formulação para 

identificar a composição, ambiente e estrutura de um sistema com base na categorização das 

arestas entre os nós. São definidas três categorias (ISComposition ISEnvironment e ISStructure) de modo 

a que seja possível explicitar a construção parcial de um sistema.  

 

Figura 14 - Representação do grafo da construção de um sistema com categorização de relações 
(38) 

A Figura 14 exemplifica o grafo obtido para a construção do sistema a01 por aplicação das 

regras de categorização das relações. 

Esta aproximação tem a vantagem de simplificar o modelo de representação de um sistema, 

mas omite alguns aspetos como por exemplo o facto de que as relações entre elementos 

podem ser de interação ou dependência. Por exemplo numa relação entre dois elementos em 

que a depende de b, ou seja, a precisa de informação providenciada por b, e caso b tenha um 

problema o correto funcionamento de a fica afetado, poderia ser útil poder representar essa 

informação na representação da relação para poder determinar os elementos fulcrais do 

sistema.   
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Capítulo III 

A Solução 

 

5. Fundamentos da Solução 
 

Esta secção descreve as bases conceptuais da abordagem, identificando aspetos chave da 

solução desenvolvida. 

 

 

5.1. Sumário da Solução  
 

Esta dissertação apresenta uma possível solução para analisar Cenários Arquiteturais e 

apresentar os resultados dessa comparação, recorrendo a critérios selecionados para realçar 

as diferenças entre os mesmos e que provem ser relevantes para o processo de planeamento.  

Esta abordagem parte da identificação de que é necessária a definição de um modelo que 

capture o conceito, estrutura e relações de um Cenário Arquitetural no âmbito de uma 

Arquitetura Empresarial. Uma vez estabelecido esse modelo, um stakeholder, possivelmente 

um arquiteto, deve poder definir múltiplos Cenários Arquiteturais e analisá-los ao abrigo de um 

conjunto de regras e critérios pré-estabelecidos de modo a que se possam identificar 

diferenças entre cenários possíveis ou alternativos, sendo que a informação resultante dessa 

análise deve ser útil, concisa e relevante para a Gestão e Planeamento da Arquitetura 

Empresarial.  

Com a identificação do modelo de Cenário Arquitetural e dos critérios ao abrigo dos quais se 

pode efetuar uma análise, deverá então ser possível que essa tarefa possa ser efetuada com o 

recurso a uma solução de software que apresente o Por fim faz parte desta abordagem que a 

tarefa de análise de Cenários Arquiteturais e disponibilização dos resultados obtidos possa ser 

efetuada com o menor esforço possível para o stakeholder, recorrendo a uma solução de 

software que será descrita detalhadamente.  
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Figura 15 - Utilização da solução de análise de Cenários Arquiteturais 

Esta abordagem e respetiva descrição é, portanto, constituída por duas etapas, em 

concordância com os problemas previamente identificados: 

• Estabelecer as bases para a modelação de Cenários Arquiteturais e identificar os 

critérios utilizados para analisar os mesmos; 

• Implementar um protótipo funcional que permita analisar cenários arquiteturais e 

disponibilizar os resultados dessa análise; 

Nesta secção serão identificadas as premissas e as bases conceptuais da abordagem 

desenvolvida, nomeadamente a definição de Cenário Arquitetural e respetivo modelo, bem 

como o critério selecionado para efeitos de análise. 
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5.2. Planeamento da Arquitetura Empresarial 
 

“A goal without a plan is just a wish.”  

Antoine de Saint-Exupery (1900 - 1944) 

 

O objetivo da Comparação de Cenários Arquiteturais é auxiliar o processo de Planeamento da 

Arquitetura Empresarial. Existem diversos modelos para esse processo de planeamento 

propostos na literatura e S. Aier et al. (8) condensa a essência de três deles na Figura 16. 

 

Figura 16 - Processo de Planeamento da Arquitetura Empresarial (8) 

Esta dissertação não procura definir ou validar um processo de planeamento, mas focar-se 

numa das suas etapas, comum a diversos processos de planeamento, e que no caso do 

processo da figura é o passo 4 – “Analyze and Evaluate Alternative to-be Architectures” que 

estipula que, para planear o próximo estado da atual arquitetura as-is, uma das arquiteturas to-

be alternativas precisa de ser escolhida. Este processo de seleção requer a análise, avaliação 

e comparação das opções apresentadas. (8)  É no âmbito de um processo de planeamento, 

como este proposto por S. Aier et al., que a abordagem descrita nesta dissertação se 

enquadra. 

De realçar que o termo to-be é utilizado de forma ambígua na literatura. No processo da Figura 

16, a arquitetura to-be é uma representação a curto ou médio prazo que modela um possível 

passo no caminho para alcançar a visão idealizada para a Organização. (4; 8) Outros autores 

consideram que esta visão é na realidade a arquitetura to-be, ou seja uma representação do 

estado pretendido ou idealizado para a Organização num futuro a longo prazo, em face do 

planeamento e orientação estratégica, enquanto os passos intermédios são soluções 

arquiteturais. (1) Mas qualquer que seja a abordagem definida um Cenário Arquitetural to-be é 

http://www.quotationspage.com/quote/34212.html
http://www.quotationspage.com/quotes/Antoine_de_Saint-Exupery/
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um estado modelado para um período de tempo no futuro. A sua interpretação é que poderá 

ser diferente no âmbito da metodologia que suporte o processo de planeamento da Arquitetura 

Empresarial.  

A abordagem descrita neste documento parte da definição de arquitetura as-is e to-be 

identificada por Sousa et al: (37)  

(4) As-Is = G As (A,R); 

(5) To-Be(t) = GAs (A,R) U { p.aliveList | ∀ p: p IsA Project ∧ s ≤ p.endTime ≤ t } \  

                                     { q.deadList | ∀ q: q IsA Project ∧ s ≤ q.endTime ≤ t }; 

Uma arquitetura to-be num dado tempo t é composta pelos artefactos dos projetos que nesse 

momento t estejam no pseudoestado “vivo”, tendo por base o estado as-is. Um artefacto está 

no pseudoestado “vivo” se tem relações com outros artefactos em pseudoestados que não 

“morto”. Ou seja, a identificação do que compõe uma arquitetura to-be tem por base os projetos 

da Arquitetura Empresarial, pois estes são os agentes motivadores e impulsionadores da 

mudança na Organização. E a premissa de que num projeto, no intervalo de tempo em que 

está a ser desenvolvido, os seus artefactos constituintes mudam de estado para “vivo” ou 

“morto” em pontos no tempo identificados e consoante a implementação do projeto. 

 

 

5.3. Cenário Arquitetural 
 

“In order to support transformation in an efficient way EA has to be driven by business and IT 

oriented application scenarios based on stakeholders’ concerns.”  

Saat et al. (2009) (15) 

 

O conceito chave desta dissertação é o de Cenário Arquitetural. Este deve conter a informação 

relevante para descrever um estado ou uma parte de um estado futuro da Organização, com 

ênfase na área das Tecnologias de Informação. Não é necessário que um cenário represente a 

totalidade do estado ou arquitetura pretendida para o futuro da Organização, até porque esse 

estado futuro pode estar dependente da escolha entre diversos cenários arquiteturais 

alternativos, ou não ser possível modelar na totalidade por falta de informação. Mas deve 

conter a informação considerada necessária para descrever a premissa associada ao cenário 

arquitetural. Fazendo um paralelo com a Arquitetura Clássica, um Cenário Arquitetural é uma 

maqueta, modelado para identificar aspetos que podem ir desde o impacto visual de um 

edifício até ao estudo das suas propriedades aerodinâmicas. 
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Um cenário arquitetural pode ser modelado, por exemplo, para reunir informação sobre as 

consequências da introdução de uma nova aplicação na arquitetura empresarial, pelo que a 

informação relevante passará pelas caraterísticas e interações (repositórios, fluxos de 

informação, comunicação, etc.) que a nova aplicação terá com as existentes e os processos de 

negócio que essa nova aplicação suportará, no mínimo.  

Um Cenário Arquitetural, uma vez que tem como finalidade o auxílio ao planeamento na Área 

das Tecnologias de Informação, possui uma relação de afinidade com o conceito de Projeto de 

TI. Os projetos de TI são os agentes que mais contribuem para a mudança das TI da 

Organização, (37; 14) pelo que os Cenários Arquiteturais podem servir para modelar propostas 

alternativas de projetos ou partes de projetos. Se, por exemplo considerarmos dois cenários 

arquiteturais em que um dos cenários descreve a introdução de uma solução de software 

desenvolvida internamente e o outro cenário arquitetural descreve a introdução de uma solução 

de software comercial, para que estes dois cenários arquiteturais sejam considerados como 

cenários arquiteturais alternativos basta que sejam modelados para o mesmo intervalo de 

tempo futuro. 

No entanto é importante notar que um cenário arquitetural não é exatamente um projeto, pois 

um projeto pode ter mais informação do que a relevante para um Cenário Arquitetural e 

obedecer a regras de planeamento de projetos, enquanto um cenário arquitetural está focado 

nos aspectos de TI e nas suas relações com os processos de negócio. Em termos de 

planeamento estará mais próximo de uma ideia que se pretende analisar de modo a determinar 

se será viável, e quais as suas possíveis repercussões no planeamento existente e na 

Arquitetura Empresarial.  

Temos portanto que um Cenário Arquitetural é uma descrição de um estado ou parte de um 

estado da Arquitetura Empresarial. Agora torna-se necessário identificar em concreto o que 

deve ser modelado num Cenário Arquitetural. 

 

 

5.4. Cenário Arquitetural como conjunto de Operações CRUD 
 

Como foi referido previamente, existe uma afinidade entre o conceito de Cenário Arquitetural e 

o conceito de Projeto de TI. Um projeto é, por definição, um esforço temporário, tendo um início 

e fim (definidos tipicamente por datas ou custos) e levado a cabo para alcançar metas e 

objetivos. (43) Para além disso é necessário afetar recursos a um projeto e quando este se 

conclui, tipicamente, são produzidos produtos, relatórios ou artefactos.  
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Um projeto de Tecnologias de Informação assenta nas mesmas premissas e é desenvolvido 

porque se pretende adicionar um serviço, produto, relatório ou outro artefacto à Organização e 

respetiva Arquitetura Empresarial. Igualmente precisa de recursos para ser desenvolvido, quer 

sejam físicos como programadores ou máquinas de desenvolvimento, quer sejam lógicos como 

aplicações que precisem de aceder a serviços pré-existentes. Se se pretende que um cenário 

arquitetural possa capturar a informação relevante de um projeto ou parte do mesmo, então um 

cenário arquitetural terá uma composição similar a um projeto.  

Podemos olhar para a caraterização de projeto e cenário arquitetural sob o ponto de vista das 

quatro operações básicas de armazenamento persistente, vulgo CRUD. Os produtos finais de 

um projeto surgem de operações Create, pois são artefactos que são criados e que se 

pretende que sejam incorporados na Arquitetura Empresarial. A verificação de requisitos é uma 

operação de Read, pois consulta-se a Arquitetura Empresarial para verificar se um dado 

artefacto está disponível e cumpre as regras estipuladas pelo requisito. As operações de 

Update e Delete estão presentes quando, durante o desenvolvimento de um projeto, são 

substituídos artefactos por novas versões (tendo por base o paradigma de controlo de 

versões), ou inclusive removidos artefactos que não se pretende que continuem a ser 

guardados na Arquitetura Empresarial ou que passem a um estado desativado ou similar.  

Esta interpretação está em consonância com as ideias e definições identificadas durante o 

estudo de trabalho relacionado. Relembrando os aspetos básicos para a comparação de 

Arquiteturas identificados no TOGAF ADM [ver 4.1.3]: 

• Identificar os blocos de construção que se mantém, classificando-os como alterado ou 

inalterado 

• Identificar blocos de construção eliminados 

• Identificar novos blocos 

• Identificar lacunas e classificá-las como devendo ser desenvolvidas ou devendo ser 

adquiridas 

A identificação dos blocos de construção como sendo novos, modificados ou removidos são 

mapeáveis em operações Create, Update e Delete, respetivamente, enquanto a identificação 

de lacunas deve ser alcançada mediante a análise dos Cenários Arquiteturais, ou seja, deve 

ser um dos objetivos da mesma. 

A definição de Jansen (32) sobre o que constitui uma decisão de design arquitetural [ver 4.3.1] 

também é respeitada, pois esta é identificada como o conjunto de adições, modificações e 

subtrações arquiteturais, bem como a identificação de restrições de design e requisitos 

adicionais, ou seja, um conjunto de operações CRUD.  

A listagem dos artefactos e respetivas relações de acordo com as operações CRUD é, 

portanto, uma parte da informação que descreve um cenário arquitetural, mas não é a única 
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informação relevante, pois um cenário arquitetural procura capturar um estado ou parte de um 

estado para um intervalo de tempo futuro. 

 

 

5.5. Tempo num Cenário Arquitetural 
 

Um fator chave numa Arquitetura Empresarial e na sua Gestão é o tempo. Os estados to-be 

são representações do que se pretende que seja a visão geral da arquitetura num futuro mais 

ou menos próximo. Se um cenário arquitetural deve capturar parte de um desses estados, 

então um cenário arquitetural também deverá ser modelado para um tempo futuro.  

Mas mais do que um instante no tempo, um cenário tem associado um prazo de validade ou de 

implementação, à semelhança de um projeto, em que os seus artefactos são adicionados, 

removidos ou atualizados e sofrem mudanças de estado, ou seja, um Cenário Arquitetural tem 

associado um período de tempo em que se estima que as transformações que ele descreve 

possam ser aplicadas. Esta decisão, juntamente com a definição de que um cenário 

arquitetural é composto por artefactos, em que cada um pode sofrer mudanças de 

pseudoestado, alarga a definição de cenário alternativo, pois para além de cenários que 

contenham artefactos diferentes no mesmo ponto no tempo, dois cenários podem ser 

considerados alternativos se os tempos de implementação dos artefactos que os compõem 

forem diferentes. 

Por exemplo se consideramos um cenário em que é considerada a substituição de uma 

interface de um serviço, em que a interface deve sair de produção num tempo t e a nova 

versão pode entrar em produção tanto num tempo t+1 ou t+2, estamos perante dois cenários 

que se podem considerar alternativos, como exemplificado na Figura 17. Ou seja, o facto de 

um cenário arquitetural não se limitar a um único instante no tempo permite modelar um 

planeamento interno nos artefactos que o compõem.  

07-04-2011 06-10-2011

07-04-2011 06-10-2011

07-04-2011 - 21-04-2011
Interface Existente

11-05-2011 - 06-10-2011
Nova Interface

08-06-2011 - 06-10-2011
Nova Interface

07-04-2011 - 21-04-2011
Interface Existente

 

Figura 17 - Dois cenários arquiteturais alternativos 
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Uma outra data que pode ser útil salvaguardar é a data de modelação do cenário, visto que 

quando um cenário arquitetural é especificado, a determinação do período de tempo em que se 

assume que possa ser concretizado é tomada de acordo com a planificação existente. Devido 

a esta relação entre o momento da modelação do cenário arquitetural e o planeamento 

existente pode ser útil salvaguardar a informação sobre qual o momento em que essa 

modelação foi efetuada de forma a, por exemplo, se poderem reanalisar cenários previamente 

descartados aquando uma alteração no planeamento. Outra situação em que a data de 

modelação pode ser uma peça de informação útil é no âmbito de sistemas de histórico e de 

rastreio de decisões como é defendido por Buckl et al. (10; 14) 

Em suma, o modelo de um cenário arquitetural deverá conter a seguinte informação:   

• Identificador (nome) do cenário arquitetural 

• Data em que o cenário é modelado 

• Intervalo de tempo em que os conteúdos do cenário podem ser concretizados 

• Lista dos artefactos que são adicionados à Arquitetura Empresarial 

• Lista dos artefactos que são removidos da Arquitetura Empresarial 

• Lista dos artefactos que são modificados na Arquitetura Empresarial 

• Lista dos artefactos da Arquitetura Empresarial cuja disponibilidade é necessária 

(requisitos) 

A representação do modelo de classes associado aos Cenários Arquiteturais pode ser 

consultada no Anexo A: Modelo de Classes de Cenário Arquitetural. 

Uma vez identificados os constituintes de um cenário arquitetural, na secção seguinte serão 

identificadas que operações se podem aplicar sobre o mesmo e que questões podem ser 

resolvidas com a Comparação de Cenários Arquiteturais. 

 

 

5.6. Análise de Impacto no Planeamento 
 

Como previamente referido, o tempo é um fator importante na Gestão de uma Arquitetura 

Empresarial e os cenários arquiteturais devem estar preparados para lidar com esse fator. Este 

requisito proporciona, ao mesmo tempo, uma oportunidade para analisar o impacto dos 

cenários arquiteturais na restante Arquitetura Empresarial. Um artefacto num cenário deve ter 

associada a data em que está planeado ser adicionado, modificado ou removido da Arquitetura 

Empresarial, bem como a identificação de quais os artefactos com os quais irá ter ou já tem 

relações. Deste modo é possível determinar o impacto na restante Arquitetura Empresarial 

aquando a ocorrência das operações associadas aos artefactos. Por exemplo um cenário 
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arquitetural que inclua a remoção de um serviço, mediante a análise de impacto desse cenário 

poderá ser possível determinar se na data planeada para a remoção existirão elementos ou 

processos de negócio que possam ficar impossibilitados de funcionar corretamente por 

dependerem desse serviço. Uma possível analogia com a Arquitetura Clássica seria por 

exemplo um engenheiro civil a tentar planear a execução de um projeto de construção civil em 

que, para determinar em que momento pode ser colocado um telhado necessita de saber 

primeiro quando estarão prontos os alicerces que suportarão o mesmo, ou num determinado 

momento da execução do projeto se todas as condições necessárias para proceder à 

instalação elétrica estão cumpridas, como por exemplo se as paredes já existem. 

A análise de Impacto no Planeamento permitirá identificar possíveis entraves ou complicações 

à implementação de Cenários Arquiteturais que tenham por base o planeamento existente, ou 

permitirá identificar complicações que possam surgir decorrentes da modificação do 

planeamento existente, novamente através de Cenários Arquiteturais. Isto significa que a 

Análise de Impacto no Planeamento permitirá essencialmente responder a duas categorias de 

questões. Qual o impacto que o Cenário Arquitetural causa no planeamento existente e qual o 

impacto do planeamento existente no Cenário Arquitetural?  

Para suportar esta análise terá de ser possível relacionar os artefactos que compõem a 

Arquitetura Empresarial e os cenários arquiteturais entre si e estabelecer uma ordem de 

dependência ou interdependência em cada relação. Como já foi identificado no trabalho 

relacionado, uma Organização pode ser modelada como um grafo e é possível identificar a 

composição, ambiente e estrutura de um sistema categorizando as relações, mas a 

representação das dependências não é analisada.  

 

 

5.6.1. Dependência nas relações 
 

O conceito de dependência ou influência pode ser derivado de uma parte de definição 

ontológica de sistema, em concreto de um dos símbolos introduzidos para a sua definição 

formal, o símbolo → que significa “atua sobre” (”acts upon”) e que determina que para x e y, x 

atua sobre y se e apenas se x influencia o comportamento de y, ou seja, y necessita que x 

exista. Para além disso se x atua sobre y e y atua sobre x, diz-se que x e y interagem, ou seja, 

influenciam mutuamente os seus comportamentos. 

Com base na especificação formal de sistema, (40) as relações entre os elementos que 

compõem o Ambiente e as relações de Estrutura podem ser de dependência em qualquer um 

dos sentidos ou de interdependência, uma vez que a interação é possível. 

(6) Ambiente (σ) = { x ∈ ζ | x ∉ C (σ) ∧ ∃ y:y ∈ C(σ) ∧ (x → y ∨ y → x)} 
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(7) Estrutura (σ) = {<x,y> | (x → y ∨ y → x) ∧ (x,y ∈ C(σ) ∨ (x ∈ C(σ) ∧ y ∈ A(σ)))} 

Em que σ representa um sistema e ζ a categoria de σ. 

Na sua abordagem para identificar a composição, ambiente e estrutura de um sistema, 

Sampaio (38) introduz três categorias (ISComposition, ISEnvironment e ISStructure). Estas categorias 

procuram auxiliar na identificação dos elementos que compõem cada uma destas 

propriedades. A categoria ISComposition significa que para uma dada relação <x, y> “x é composto 

por y” e “y compõe x”. A categoria ISEnvironment significa que para uma relação <x, y>, “x tem no 

seu ambiente y” e “y pertence ao ambiente de x”. A categoria ISStructure procura determinar os 

pares de elementos que compõem a estrutura do sistema e significa que para uma relação <x, 

y>, “x e y estabelecem uma relação estrutural do sistema”. A representação das categorias 

ISComposition e ISEnvironment recorre a arestas direcionadas de acordo com as suas definições, 

enquanto a aresta que representa a categoria ISStructure é não direcionada. [Figura 14]  

A questão da dependência pode ser adicionada como uma camada de detalhe sobre esta 

abordagem, em particular nas categorias ISEnvironment e ISStructure, porque numa relação da 

categoria ISComposition, de acordo com a sua formulação existe uma relação de influência ou 

dependência, nomeadamente se “x é composto por y”, então “x é influenciado por y”. No 

caso das relações da categoria ISEnvironment a sua formulação assume que numa relação com o 

sentido de x para y, o elemento x pertence à composição e o elemento y pertence ao ambiente, 

e no que toca à dependência entre os elementos tal não é sempre correto, pois um elemento 

da composição pode ser influenciado por um elemento do Ambiente. Um exemplo desta 

influência e interdependência entre elementos da composição de um sistema e elementos do 

ambiente é a relação entre uma aplicação de software e um processo de negócio. 

Ao considerar a representação da dependência entre elementos, as arestas do grafo que 

modelam a Organização são todas direcionadas, pois o facto de existir uma relação entre dois 

elementos implica que existe uma influência entre eles, pois se tal não acontecesse não seria 

relevante representar essa relação. 

Em matemática, um multigrafo ou pseudografo é um grafo em que é permitido ter múltiplas 

arestas (ou arestas paralelas), ou seja, arestas que têm os mesmos vértices finais. Assim dois 

vértices podem estar ligados por mais do que uma aresta. Formalmente a especificação de um 

multigrafo é um par ordenado G = (V, E), em que V é um conjunto de vértices e E um 

multiconjunto de pares não ordenados de vértices intitulados arestas. (44) 

A Figura 18 representa um multigrafo com a indicação da influência entre elementos e a 

categorização das relações. A influência ou dependência é uma camada de detalhe adicional. 

Adicionalmente, tal como a figura exemplifica, no que toca às influências entre relações, a 

ocorrência de ciclos é possível e a solução deve ter a capacidade de lidar com esta situação. 
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Figura 18 - Multigrafo de um sistema 

A representação sob a forma de um multigrafo permite relacionar dois artefactos em termos de 

categoria da relação e de dependência ou interdependência dos mesmos. No entanto para 

efeitos de análise de impacto no planeamento, não basta saber se existe uma relação entre 

quaisquer dois artefactos, também é necessário identificar se essa relação é válida. 

 

 

5.6.2. Validade de uma Relação 
 

Uma relação é válida no intervalo de tempo em que os dois artefactos que nela intervêm estão 

no pseudoestado “vivo” (alive).  

Para uma dada relação R entre dois artefactos A e B: 

(8) Validade (R) = {Máximo (DIA, DIB), Mínimo (DFA, DFB)} 

Em que DI denota a data em que o artefacto passa ao estado “vivo” e DF a data em que o 

artefacto passa ao estado “morto”. 

Ao aplicarmos esta análise a um cenário arquitetural identificamos os intervalos de tempo em 

que as relações entre os artefactos que compõem o cenário, e as relações com outros 

artefactos exteriores ao cenário estão válidas, ou seja, identificam-se os períodos temporais em 

que todos os artefactos e respetivas relações estão no estado “vivo”.  

No entanto o que se pretende analisar é se a mudança de estado de um artefacto influencia 

outros, pelo que teremos de levar em linha de conta o conceito previamente descrito de 

dependência ou interdependência. E Ao considerarmos este conceito a validade de uma 
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relação sofre um refinamento, nomeadamente a validade da relação passa a estar 

correlacionada com a dependência ou interdependência entre os artefactos. 

Para uma dada relação R entre dois artefactos A e B, em que DI e DF denotam as datas de 

entrada e de saída do estado “vivo” dos artefactos: 

Se A → B:  

(9) Validade (R) = {DIA <= DIB ∧ DFA >= DFB} 

Se A atua sobre B, logo B depende de A, pelo que A deverá estar no pseudoestado “vivo” 

antes de B e apenas deverá passar ao pseudoestado “morto” posteriormente, ou no mesmo 

momento que B. 

Se A ↔ B  

(10)  Validade (R) = {DIA = DIB ∧ DFA = DFB} 

Se A e B são interdependentes, isso implica que A e B devem estar no pseudoestado “vivo” no 

mesmo intervalo de tempo. 

Com estas regras torna-se possível restringir a análise num dado momento a quais os 

artefactos que estão no estado “vivo” e, caso estes possuam relações de dependência, se os 

respetivos artefactos dependentes também se encontram no estado “vivo”. Deixamos de ter em 

linha de conta todas as relações possíveis e focamo-nos apenas naquelas que causam 

realmente impacto. 

A escolha deste critério de análise de impacto cumpre as duas condições estipuladas para a 

relevância do mesmo. Primeiro permite emitir juízos de comparação entre dois cenários 

arquiteturais. Segundo este critério é útil para o processo de planeamento da Organização. Por 

exemplo, se recuperarmos o exemplo dos dois cenários alternativos em que um descreve a 

introdução de uma aplicação desenvolvida in-house e o outro a introdução de uma aplicação 

comercial, com a análise de impacto podemos analisá-los e identificar qual das possíveis 

soluções poderá ser introduzida com menos complicações no planeamento ou qual poderá ser 

introduzida mais cedo.  
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Capítulo IV 

Implementação 

 

6. Protótipo Funcional 
 

“The value of an idea lies in the using of it.” 

Thomas Alva Edison 

 

Esta secção descreve em pormenor a implementação de um protótipo funcional que suporte a 

Análise de Cenários Arquiteturais previamente descrita.  

A ideia geral do protótipo está ilustrada na Figura 19. A solução de software extrai o conteúdo 

do repositório arquitetural e captura-o num documento XML7. Esta informação será processada 

de modo a identificar o planeamento existente na Arquitetura Empresarial. O stakeholder 

identificará então qual o cenário arquitetural que pretende analisar no contexto do planeamento 

existente. A modelação de cenários arquiteturais será feita manualmente num documento XML 

podendo ser derivada do cenário as-is, tendo por base o planeamento atual, ou modelada de 

raiz. A informação recolhida do cenário arquitetural é depois analisada e processada de acordo 

com o critério selecionado, o Impacto no Planeamento. De seguida a solução de software 

produz um conjunto de vistas de acordo com as especificações dos viewpoints e da informação 

resultante da análise. Após consultar os resultados, o utilizador terá a hipótese de gerar um 

relatório detalhado da totalidade dos resultados obtidos e de reiniciar o processo analisando 

outros cenários arquiteturais. 

Importação da 
Informação do 

Repositório

Repositório 
Arquitetural

Identificação do 
Cenário 

Arquitetural a 
Analisar

Apresentar 
resultados e 

gerar Relatório

Cenário 
Arquitetural

Resultados da 
Comparação

Relatório

+

Analisar Cenário 
Arquitetural

 

Figura 19 - Conceito geral da solução implementada 

 
                                                      
7 eXtensible Markup Language 
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6.1. Sumário 
 

A Link Consulting é uma empresa de consultadoria que forneceu suporte logístico, intelectual e 

tecnológico na investigação e execução deste trabalho de investigação, pelo que o protótipo foi 

desenvolvido também em cooperação com a Link e é composto por um conjunto de módulos 

que atuam sobre o Enterprise Architecture Management System (EAMS). (36) O EAMS é uma 

solução de software que possui diversas funcionalidades, algumas das quais descritas em (37) 

e que usa outra solução de software, o Rational System Architect  (RSA) (35) como repositório 

de informação. 

A inclusão de novas funcionalidades ocorre sob a forma de módulos que são invocados através 

da componente de visualização do EAMS, efetuam o trabalho necessário à nova 

funcionalidade e depois disponibilizam os resultados associados. Em concreto um módulo é 

uma Biblioteca de Ligação Dinâmica (Dynamic-Link Library), vulgo DLL, baseado em .Net 

Framework 3.5 e com uma camada de visualização herdada do EAMS em WPF (Windows 

Presentation Foundation). 

Para este protótipo em concreto foram desenvolvidos três módulos: um módulo de exportação 

do repositório para um documento com formatação XML, um módulo de importação de 

documentos XML, gerados com o primeiro módulo, e finalmente um módulo que efetue a 

Comparação de Cenários Arquiteturais e disponibilize os resultados dessa operação. 

 

 

6.1.1. Módulo de Exportação do Repositório 
 

Os módulos de exportação e importação do repositório foram desenvolvidos por uma 

necessidade de redução dos tempos de acesso ao repositório e para evitar incorporar no 

repositório informação sobre cenários arquiteturais indesejada.  

Um cenário arquitetural contém uma descrição de uma visão que se tem para as TI da 

Organização e que se pretende analisar em termos de impacto no planeamento da Arquitetura 

Empresarial. Dessa análise retirar-se-á informação útil para se modificarem ou modelarem 

novos projetos, o que constituirá uma atualização do plano de planeamento. Para tal pode ser 

útil efetuar alterações ao repositório para testar diversas alternativas, como por exemplo ter 

cenários arquiteturais a funcionarem como projetos para identificar inconsistências com outros 

cenários subsequentes ou inclusivamente modificar propriedades de projetos que já façam 

parte do planeamento. Ora isto criaria problemas, pois a informação de uma Arquitetura 

Empresarial não se deve mudar para fazer análises de impacto no planeamento. Criando uma 
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cópia do repositório para se ter como base de trabalho para a análise de impacto temos a 

garantia que, desde que a exportação seja recente estamos a trabalhar com uma versão 

atualizada do repositório, e poderemos efetuar as mudanças que forem necessárias sem correr 

riscos de causar estragos irreparáveis.  

A Análise de Cenários Arquiteturais é uma operação que implica o acesso a toda a informação 

do repositório relacionada com os artefactos e respetivas propriedades e relações. Os módulos 

não comunicam diretamente com o RSA para aceder ao repositório, é o EAMS que possui a 

funcionalidade de interlocutor entre um módulo e o repositório. 

Utilizando o mecanismo de comunicação entre o EAMS e o RSA o tempo necessário para ler 

toda a informação relevante de um repositório com 2163 artefactos compostos por 48110 

propriedades foi de cerca de 4 minutos e 20 segundos. [Anexo C: Configuração de testes e 

tempos obtidos] Uma vez que a Comparação de Cenários Arquiteturais pode ser efetuada 

diversas vezes até se conseguir concluir qual a melhor hipótese o acumular de tempo 

necessário apenas para ler a informação tornaria a operação excessivamente demorada ou 

inclusivamente impraticável. 

Para reduzir o tempo necessário para ler a informação foi tomada a decisão de exportar o 

conteúdo do repositório para um ficheiro XML. A funcionalidade do módulo de exportação 

consiste na leitura da informação existente no repositório e escrita dessa informação num 

ficheiro com formatação XML. O esquema desse ficheiro encontra-se descrito no Anexo B: 

XSD do Ficheiro XML. 

Repositório 
Arquitetural Cópia do 

Repositório em 
XML

Pedido de 
Exportação do 

Repositório

EAMS

 

Figura 20 - Funcionalidade do Módulo de Exportação 

Esta operação é efetuada manualmente pelo utilizador e pode ser efetuada sempre que 

necessário, ou seja, quando ocorram alterações relevantes nos conteúdos do repositório 

arquitetural, para que essas alterações sejam repercutidas também no repositório em XML. 
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6.1.2. Módulo de Importação do Repositório 
 

O módulo de Importação do repositório tem como função substituir a pesquisa de informação 

no repositório do RSA pela pesquisa de informação num ficheiro XML elaborado pelo Módulo 

de Exportação previamente descrito. Quando alguma informação é requisitada ao EAMS o 

módulo de importação lê a informação relevante do ficheiro XML e devolve-a ao EAMS que a 

entregará ao destinatário. 

A leitura dos dados no ficheiro XML é feita sequencialmente, ou seja, em cada pedido de 

acesso a informação o ficheiro é lido desde o início do mesmo até que a informação seja 

encontrada. Mesmo que a informação pedida não se encontre no repositório XML um pedido 

implica a leitura da totalidade desse ficheiro. Deste modo o desempenho ficaria dependente da 

dimensão do ficheiro e da posição da informação no mesmo. Para melhorar o desempenho do 

módulo de importação foi implementado um sistema de cache que, em cada pedido executa o 

algoritmo: 

1   Se repositório XML não foi modificado 
2      Se dados pedidos presentes em memória 
3          Devolver cópia dos dados presente em memória 
4      Caso contrário  
5          Extrair dados do ficheiro XML 
6          Copiar dados para memória 
7          Devolver dados extraídos 
Algoritmo 1 - Importação de dados do ficheiro XML 

Deste modo, após o primeiro acesso aos dados, e caso o repositório não sofra modificações 

todos os acessos seguintes serão acessos a memória e apenas dependentes da velocidade 

desta. 

 

Figura 21 - Diagrama de sequência do módulo de importação 
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Os tempos obtidos para a leitura do mesmo repositório, com 2163 artefactos compostos por 

48110 propriedades, foram de cerca de 3 segundos na primeira leitura (em que o mecanismo 

de cache não atua) e 400 milissegundos para as leituras subsequentes. Mais detalhes sobre os 

resultados e configuração de testes no Anexo C: Configuração de testes e tempos obtidos. 

 

 

6.1.3. Módulo de Comparação de Cenários Arquiteturais 
 

O módulo de comparação de cenários arquiteturais, sucintamente, é responsável por exibir a 

interface de utilizador concebida para permitir fazer o carregamento dos projetos que façam 

parte do planeamento e dos cenários arquiteturais, previamente elaborados, que se pretende 

analisar. Encapsula a funcionalidade de analisar o impacto de um cenário arquitetural no 

planeamento existente e de expor os resultados dessa operação. 

Este módulo contém a funcionalidade principal que é tema deste documento, pelo que de 

seguida encontram-se, primeiro, descritas diversas premissas sobre o funcionamento deste 

módulo e de seguida a metodologia implementada para a Análise de Impacto no Planeamento. 

 

 

6.2. Metamodelo 
 

De modo a suportar o processo de Comparação de Cenários Arquiteturais foi necessário 

adicionar dois novos tipos de objetos a um metamodelo já desenvolvido pela Link Consulting, 

nomeadamente o objeto “Cenario” e o objeto “Recurso CRUD” 

O objeto “Cenario” captura o conceito de Cenário Arquitetural e tem cinco propriedades 

fundamentais:  

• Nome do cenário 

• Data de início 

• Data de fim 

• Data de modelação do cenário arquitetural 

• Localização do ficheiro XML contendo a informação do cenário arquitetural 

A descrição de um cenário arquitetural é guardada num ficheiro XML baseado numa estrutura 

similar à do repositório descrito no Anexo B: XSD do Ficheiro XML, pelo que o artefacto 

“Cenario”, que fará parte da Arquitetura Empresarial, deve referenciar esse documento.  
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O objeto “Recurso CRUD” captura e especifica a relação entre um projeto ou cenário e os 

artefactos que o compõem, identificando a operação básica a que os artefactos pertencem no 

âmbito do projeto. De acordo com a definição em 5.3 e 5.4, um cenário arquitetural deve conter 

quatro listas de artefactos: adicionados, removidos, modificados e necessários ao 

funcionamento. Os artefactos que pertencem a cada uma destas listas podem ter relações 

entre eles, como por exemplo, uma aplicação que é adicionada e que introduz duas novas 

componentes. Podemos ver estes três artefactos como entidades individuais ou então de 

acordo com a visão de uma Organização como um grafo [ver 4.5] podemos interpretar estes 

três artefactos como formando um subgrafo do cenário arquitetural. A propriedade recurso do 

objecto “Recurso CRUD” funciona como indicador do elemento de construção desse sistema 

ou subgrafo, ou seja, o elemento a partir do qual esse subgrafo pode ser modelado. 

O “Recurso CRUD” é composto por cinco propriedades: 

• A identificação do projeto ou cenário arquitetural ao qual o recurso se refere 

• A identificação do artefacto que representa o recurso 

• O tipo de operação para o qual o recurso será necessário 

• A data de início em que o recurso deverá estar disponível 

• A data de fim em que o recurso deixará de ser necessário 

 

Figura 22 - Recursos CRUD num Cenário Arquitetural 

 

A data de início e data são modeladas de acordo com a especificação de pseudoestado “vivo” 

e “morto” definidos por Sousa et al. (37) 
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Um cenário arquitetural pode ter vários artefactos “Recurso CRUD” com diferentes tipos de 

operação, ou com o mesmo tipo de operação, como a Figura 22 representa. 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao conceito de projeto, pelo que a definição de “Projeto” 

existente no repositório foi atualizada para que também seja composto por artefactos “Recurso 

CRUD”. 

 

 

6.3. Tempo 
 

O tempo é uma propriedade inerente aos artefactos e modelos que compõem a arquitetura 

empresarial. Está definido que todos os artefactos têm uma data de início e uma data de fim 

que indicam os pontos no tempo em que um artefacto entra e sai do pseudoestado “vivo”. Uma 

vez que uma Arquitetura Empresarial também documenta as relações entre os artefactos que a 

compõem, também essas relações podem e dever levar em linha de conta o factor tempo.  

Esta linha temporal interna de um cenário arquitetural é estática e encontra-se delimitada pelas 

relações entre os artefactos.  

08-04-2011 07-10-2011

08-04-2011 - 18-05-2011
A3

02-05-2011 - 20-07-2011
A1

22-06-2011 - 07-10-2011
A4

30-07-2011 - 07-10-2011
A2

29-05-2011 - 07-10-2011
A0

 

Figura 23 - Estrutura Temporal de um Cenário Arquitetural 

Se se adicionar, por exemplo, um mês (28 dias) a todas as datas dos artefactos do cenário da 

Figura 23 essa linha temporal interna mantêm-se equivalente, mas com uma trasladação de 

um mês. Esta transformação pode ser útil uma vez que as regras de validade (9) e (10)  têm 

por base o alinhamento das datas de início e de fim dos artefactos e, nos casos em que tal não 

aconteça, pode bastar efetuar uma trasladação do período de aplicação do cenário arquitetural 

para que as relações se alinhem e se tornem válidas. 

Esta transformação consiste na aplicação da seguinte formulação a um cenário arquitetural CA: 

(11)  ∀ a ∈ CA: DI(a) = DI(a) + ∆t ∧ DF(a) = DF(a) + ∆t 

Em que a é um artefacto e ∆t é o intervalo de tempo em que se pretende trasladar o cenário 

arquitetural. 
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06-05-2011 04-11-2011

06-05-2011 - 15-06-2011
A3

27-08-2011 - 04-11-2011
A2

30-05-2011 - 19-08-2011
A1

25-06-2011 - 04-11-2011
A0

20-07-2011 - 04-11-2011
A4

 

Figura 24 - Trasladação Temporal de um Cenário Arquitetural 

 

Esta formulação permite que, ao efetuar uma análise de impacto no planeamento, o 

stakeholder possa testar um cenário arquitetural em diferentes pontos temporais no 

planeamento sem ser necessário editar o modelo do mesmo e substituir as datas dos 

artefactos individualmente e manualmente.  

 

 

6.4. Cenário Arquitetural como uma Árvore 
 

Como foi visto anteriormente, [ver 5.6] uma Organização pode ser modelada recorrendo a um 

grafo. Para a análise do impacto no planeamento o que interessa identificar são os diversos 

subgrafos que representem cada um dos projetos que fazem parte do planeamento da 

Arquitetura Empresarial. Cada um destes subgrafos pode conter ciclos, pelo que foi tomada a 

decisão de transformar cada um destes subciclos em árvores, de modo a lidar mais 

eficazmente com os ciclos. Uma estrutura de dados em árvore é, por definição, um grafo ligado 

acíclico em que cada nó tem zero ou mais filhos e no máximo um nó pai (44). Uma vez que 

Sampaio (38) define que o grafo que representa uma Organização terá de ter como premissa 

que este deverá ser conexo bem como os seus subgrafos, ou seja, existe um caminho entre 

quaisquer vértices, a representação em Árvore é possível pois escolhendo qualquer um dos 

nós como raiz será sempre possível encontrar um caminho para os restantes, sendo que cada 

um dos nós dará resultado a uma árvore diferente. 

Para a elaboração destas árvores a escolha do nó raiz recai sobre os artefactos do tipo 

“Recurso CRUD” porque são os elementos que relacionam as operações básicas 

implementadas pelo cenário com os elementos que as implementam. Contudo, como um 

cenário arquitetural pode ter mais que um elemento “Recurso CRUD”, a árvore de um cenário 

arquitetural é a junção de diversas subárvores, em que a raiz de cada uma é do tipo “Recurso 

CRUD”, sob uma raiz virtual (porque, ao contrário dos restantes nós, este não está relacionado 

com um artefacto) que identifica o projeto.  
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Figura 25 - Árvore de um Cenário 

Portanto, de acordo com a definição prévia: 

(12)  {A01} = nó raiz que identifica o cenário 

(13)  {A02, A03, A04} = artefactos do tipo “Recurso CRUD” 

(14)  {A05, A06, A07, A08, A09, A10} = artefactos que compõem o cenário 

Como foi abordado em 5.6.1 a modelação de uma Organização como um grafo tem por base a 

categoria das relações, pelo que a modelação de um Cenário Arquitetural em árvore também 

tem por base essa categorização. Mas também se pretende capturar a noção de dependência 

e interdependência, em que uma possível solução seria recorrendo ao conceito de multigrafo. 

Ao modelar o cenário arquitetural como uma árvore, essa camada adicional de relações de 

dependência também tem de fazer parte da árvore. E o local onde essa informação pode ser 

contida é nos nós, em concreto nos nós filhos de uma relação. Como em cada relação de uma 

árvore um nó só pode ter um nó Pai, podemos, para qualquer relação, com base nessa 

informação identificar se um nó depende do seu nó Pai ou vice-versa, ou ainda se são 

interdependentes. Em suma, a árvore é modelada com base na categoria das relações e a 

informação que identifica se uma relação é de dependência ou interdependência é contida nos 

nós filhos de cada relação. 

Devido a este facto de se pretender analisar as dependências e interdependências entre 

artefactos, a eliminação de ciclos tem de manter a relação que dá inicio ao ciclo, sob pena de 

que se não for tida em conta os resultados podem ser alterados. Por exemplo recuperando o 

ciclo existente na Figura 18, tendo por base categoria das relações, o caminho do ciclo é 0, 1, 

2, 0, 1, 2, etc. Se, como alguns algoritmos propõem, ao detectar o início de ciclo se remover a 

relação que leva ao início de ciclo, neste caso a relação de 2 para 0, ao analisarmos a validade 

das relações do artefacto 0 apenas teríamos em linha de conta a relação de 0 para 1 e a 
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relação de identifica que 0 depende de 2 seria perdida, possibilitando a ocorrência de 

resultados incorretos. Portando a eliminação de ciclos deverá manter a relação em que o ciclo 

se inicia, como exemplificado na Figura 26, em que a relação de dependência 2 para 0 é 

mantida e o artefacto 0 é identificado como início de ciclo. 

1

0

0

1

2

0

2

 

Figura 26 - Tratamento de Ciclos na Árvore 

Uma vez que o conceito de projeto do metamodelo foi modificado de modo a incluir artefactos 

“Recurso CRUD” [ver 6.2], pode-se recorrer a esta modelação também para um projeto. 

 

 

6.5. Análise do Impacto no Planeamento 
 

Com base nas premissas descritas previamente serão agora descritos os passos e algoritmos 

necessários para implementar a funcionalidade de Análise do Impacto no Planeamento. 

A análise do impacto de um cenário arquitetural no planeamento consiste em 6 passos: 

• Elaborar a árvore do cenário arquitetural que se pretende analisar 

• Elaborar as árvores dos projetos e cenários prévios existentes na Arquitetura 

Empresarial 

• Identificar as possíveis relações entre os artefactos que compõem o cenário 

arquitetural a analisar e artefactos presentes na Arquitetura Empresarial 

• Validar ou não as relações identificadas no ponto anterior de acordo com um conjunto 

de regras 

• Identificar as repercussões das relações consideradas inválidas nos restantes 

artefactos 
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• Apresentar os resultados da análise identificando os artefactos e relações inválidos e 

as respetivas repercussões 

 

 

6.5.1. Ligações entre Cenário Arquitetural e Projeto 
 

Na análise de Impacto no Planeamento o que se pretende identificar é se os artefactos que 

pretendemos introduzir ou remover da Arquitetura Empresarial já estão presentes na mesma e 

quais as implicações de os introduzir ou remover, pelo que é necessário a identificação dessas 

possíveis relações.  

Se tivermos, por exemplo, um cenário composto pelos artefactos {AC01, AC02, AC03, AC04 e 

AC05} em que: 

(15)  {AC01} = nó raiz que identifica o cenário arquitetural 

(16)  {AC02} = artefacto do tipo “Recurso CRUD” 

(17)  {AC03, AC04, AC05} = artefactos que compõem o cenário arquitetural 

 

Figura 27 - Árvore de um Cenário Arquitetural 

Ao analisar as relações com o projeto da Figura 25 e identificarmos AC04 ≅ A08 (equivalentes) 

essa informação deverá ser guardada e utilizada, posteriormente, para validar ou não essa 

relação e identificarmos as suas repercussões. A questão que se coloca é qual a informação 

que deve ser guardada, pois não basta identificar quais os artefactos relacionados, pois as 

suas relações com os demais artefactos também são necessárias para identificar as 

repercussões, como por exemplo, os filhos do nó A08 serão compatíveis com as propriedades 

do nó AC04? Portanto ao identificar uma relação entre dois artefactos em que um pertença ao 
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cenário arquitetural a analisar e o outro a um projeto, a informação relevante são as duas 

subárvores em que estão envolvidos, como a figura seguinte exemplifica. 

 

Figura 28 - Ligação entre Cenário e Projeto 

 

 

6.5.2. Validação das Relações 
 

Após a identificação de todas as ligações entre os artefactos do cenário arquitetural e dos 

projetos é necessário determinar se as relações entre os artefactos são válidas e em particular 

se as relações dos artefactos envolvidos nas ligações se mantêm válidas, ou seja é necessário 

determinar se o artefacto presente no cenário arquitetural é compatível com as relações do 

artefacto presente no projeto. Esta análise tem por base as definições de validade (9) e (10) 

que identificam numa relação, quando ambos os intervenientes estão no pseudoestado “vivo”.  

 

Figura 29 - Representação das "novas relações" entre o cenário arquitetural e o projecto 
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No exemplo da Figura 29 a análise de impacto irá, para cada relação do artefacto A08 identificar 

se estas serão compatíveis com AC04, ou seja, se os artefactos envolvidos em cada relação do 

conjunto {(A04,AC04), (AC04, A09), (AC04, A10)} se mantém no estado “vivo” de acordo com as 

definições de validade (9) e (10). 

No entanto existe uma peça de informação adicional que não é levada em linha de conta 

nestas formulações, que é tipo de operação de cada uma das subárvores intervenientes. 

Ao considerarmos o tipo de operação na análise de impacto passamos de uma análise simples 

em que determinamos o intervalo de tempo em que todos os artefactos intervenientes e 

respectivas relações estão no estado “vivo”, para uma análise em que podemos identificar 

realmente o impacto de adicionar ou remover um artefacto. Voltando ao exemplo da Figura 27, 

se AC02 for um “Recurso CRUD” de uma operação de “Delete” significa que AC03, AC04 e AC05 

deverão ser removidos nas respectivas datas, e se A04 corresponder a uma operação de 

“Create” a análise a efetuar sobre o artefacto AC04 poderá responder às seguintes questões 

• O artefacto pode ser removido, de acordo com o planeamento corrente? 

• A remoção de AC04 deixa artefactos órfãos? 

• Se não puder ser removido na data planeada, pode ser removido noutra data? 

Portanto existem três condições envolvidas na validação e análise de impacto de uma relação: 

• O pseudoestado dos artefactos 

• A dependência ou interdependência entre os artefactos 

• O tipo de operação em que os artefactos estão envolvidos 

Deste modo foi elaborada a seguinte tabela que compila as inconsistências que são detectadas 

pelo protótipo, de acordo com as operações básicas. 

  Operação Análise 

1 CREATE Verificar se o artefacto a adicionar já existe na Arquitetura Empresarial 

2 READ Verificar se o artefacto existe na Arquitetura Empresarial 

3 READ Verificar se no momento em que o artefacto é requisitado este está 

disponível, ou seja, no pseudoestado “vivo” 

4 UPDATE Verificar se o artefacto a ser atualizado existe na Arquitetura Empresarial 

5 UPDATE Verificar se no momento da atualização, as relações do novo artefacto se 

mantém válidas 

6 DELETE Verificar se o artefacto a remover existe 

7 DELETE Verificar se, após a remoção do artefacto restam artefactos que estejam 

relacionados com este, ou seja, se ficam artefactos “órfãos” 

Tabela 2 - Tabela de Inconsistências 
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A identificação deste conjunto de inconsistências permite detectar quais os intervalos de tempo 

em que um cenário e respectivos artefactos e relações podem vir a fazer parte do planeamento 

existente. 

 

 

6.5.3. Identificação das Repercussões 
 

A identificação das repercussões é uma análise que, após a identificação dos artefactos em 

que foram detetadas inconsistências, lista quais os artefactos relacionados com esses e que 

podem ser afetados pelas inconsistências. Tomemos por exemplo a análise de um cenário 

arquitetural que atualiza um artefacto AC03 e que tem as ligações e relações como a Figura 30 

exemplifica. 

AC02

AC03

AC01 A01

A04

A08

A09 A10

A11 A12

A13

 

Figura 30 - Identificação das Repercussões 

Se, por exemplo, for detetada uma inconsistência ao atualizar o artefacto AC03 (que tem uma 

ligação com A08), em concreto que R (A08, A10) = válida, mas R (AC03, A10) = não válida, 

significa que, potencialmente, A11 e A12 podem ser afetados por essa inconsistência. Para 

determinar se, realmente, são afetados então tem de se olhar para as relações de dependência 

dos artefactos, nomeadamente se A08 -> A10 e se A10 -> A11 ou A10 -> A12. Caso A08 -> A10, 

então a atualização de A08 por AC03 poderá fazer com que a funcionalidade de A10 fique 

afetada, pelo que deve ser listado como artefacto que pode sofrer repercussões. Se A10 -> A11 
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então A11 também deve fazer parte dessa lista de repercussões. Se A10 -/-> A12 então A12 não 

deve fazer parte da lista de repercussões. 

1  Para cada artefacto x com falhas 
2      Para cada relação do artefacto x 
3         Se (artefacto y depende de x) ou (y e x são interdependentes) 
4            Adicionar y lista de repercussões de x 
5            Expandir análise de repercussão para as relações do artefacto y 

Algoritmo 2 - Identificação das repercussões 

Esta análise termina quando todos os caminhos com origem no artefacto com falhas forem 

percorridos ou quando não existam mais artefactos que dependam direta ou indiretamente do 

artefacto onde a falha ocorreu.  

A fase seguinte da análise de impacto no planeamento é a apresentação dos resultados 

obtidos pelo que a secção seguinte descreve a abordagem implementada.  

 

 

6.6. Interface de Utilizador 
 

A interface de utilizador desenvolvida para o módulo de Comparação de Cenários encontra-se 

ilustrada na Figura 31 e tem por base a especificação de Viewpoint descrita na Tabela 3, de 

acordo com a norma ANSI/IEEE Std 1471-2000 [ver 4.1.2]. 

 

Figura 31 - Interface de Utilizador do Protótipo 
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Elemento do Viewpoint Descrição 
Stakeholders Arquiteto, Chief Information Officer 

Preocupações  Mostrar o planeamento atual da Organização  

Enquadrar um Cenário Arquitetural no planeamento existente 

Técnicas de Modelação Linha Temporal 

Barra Azul = Intervalo de tempo definido para a concretização 
de um projeto de TI  

Tabela 3 - Viewpoint do Módulo de Comparação de Cenários Arquiteturais 

Ao aceder ao módulo de Comparação de Cenários Arquiteturais o utilizador encontra 

imediatamente listados todos os projetos que fazem parte do planeamento corrente da 

Arquitetura Empresarial. Para cada projeto é indicada a sua identificação, e o intervalo de 

tempo em que ocorre o seu desenvolvimento. 

O stakeholder poderá então fazer o carregamento do cenário que pretenda analisar recorrendo 

ao botão denominado “Load Scenario”. Após identificar a localização do ficheiro com a 

especificação do Cenário Arquitetural, a solução de software fará o carregamento do mesmo 

em memória e a interface de utilizador será atualizada identificando a descrição e o intervalo de 

tempo que o cenário arquitetural identifica como sendo o tempo em que o cenário pode ser 

aplicado. Esse prazo é visível numa barra no topo da interface, mas de acordo com a 

formulação de trasladação definida em 6.3, o utilizador pode parametrizar esse período de 

tempo antes de efetuar a análise do cenário arquitetural. Essa capacidade foi incorporada 

diretamente na interface e o utilizador pode mover a barra no sentido de recuar ou avançar o 

intervalo de tempo a analisar. Desta forma podem ser efetuadas alterações ao período de 

tempo a analisar sem ser necessário remodelar o cenário. 

 

 

 

Figura 32 - Barra de escolha do intervalo de tempo a analisar 

Após a identificação do período de tempo em que se pretende analisar o cenário arquitetural 

pode-se efetuar a análise propriamente dita, utilizando o botão “Analyze Scenario”. 

Uma outra possibilidade que o stakeholder tem à sua disposição é utilizar outros Cenários 

Arquiteturais na sua análise, recorrendo ao botão “Add Scenarios”. Esta funcionalidade permite 

adicionar cenários arquiteturais à lista de projetos. Os cenários arquiteturais a utilizar nesta 

situação podem ser cenários pré-validados ou outra situação em que se pretenda que a análise 

leve em consideração mais cenários arquiteturais. A Figura 33 exemplifica essa funcionalidade 

com a adição dos cenários arquiteturais intitulados “Cenario 1” e “Cenario 2” à lista de projetos. 
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Figura 33 - Adição de Cenários Arquiteturais à lista de projetos 

 

 

6.6.1. Apresentação dos Resultados 
 

A apresentação dos resultados obtidos assenta em duas técnicas de visualização, de acordo 

com os requisitos mínimos de uma Ferramenta de Arquitetural Empresarial listados em 4.3.2. 

Uma forma gráfica, mais resumida e facilmente interpretável, baseada no conceito de semáforo 

luminoso e uma forma textual, mais detalhada, um relatório ou report. Esta aproximação é 

consentânea com a representação visual defendida e utilizada no EAM Pattern Catalog [ver 

4.2] e procura ir de encontro aos interesses do stakeholder como é defendido pelo ANSI/IEEE 

Std 1471-2000 [ver 4.1.2]. 

Elemento do Viewpoint Descrição 
Stakeholders Arquiteto, Chief Information Officer 

Preocupações Mostrar os resultados da Analise de Impacto no Planeamento 
de um Cenário Arquitetural 

Técnicas de Modelação • Semáforo Luminoso 

Verde = Não foram detetadas inconsistências 
Amarelo = Foram detetadas inconsistências pouco graves 
Vermelho = Foram detetadas inconsistências críticas 

• Relatório 

Descrição textual das inconsistências detetadas 
Tabela 4 - Viewpoint de Analise de Impacto no Planeamento de um Cenário Arquitetural 
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Os semáforos luminosos são uma representação de estado simples e facilmente reconhecível. 

Verde representa que tudo está bem, amarelo representa cautela e encarnado representa 

problemas. Adaptando esta representação ao critério de análise de impacto temos que verde 

representa que não foram detetadas inconsistências ou anomalias, amarelo representa que 

foram detetadas inconsistências que não são críticas ou que foram detetadas repercussões e 

encarnado representa a detecção de inconsistências críticas, ou seja, que potencialmente 

impeçam a implementação do cenário arquitetural de acordo com o planeamento existente. 

Desta representação decorre que é necessário estipular a severidade das inconsistências 

enumeradas na Tabela 2. 

 Severidade Análise 

1 

Crítica 

Se o artefacto a adicionar já está presente não se pode adicionar outra 

vez, a menos que seja uma atualização, mas nesse caso o cenário 

arquitetural está mal modelado 

2 
Crítica 

Se o artefacto que representa o requisito não existe, o requisito não pode 

ser cumprido 

3 
Crítica 

Se o artefacto que representa o requisito não está disponível, o requisito 

não pode ser cumprido 

4 Crítica Se o artefacto não existe, não é possível a sua atualização 

5 
Crítica 

Se a nova versão não é compatível com as relações prévias, poderá não 

estar a cumprir a sua funcionalidade corretamente 

6 
Não Crítica 

Se o artefacto a remover já não estiver presente, basta chamar a atenção 

para tal facto. 

7 
Crítica 

Se após a remoção do artefacto restarem artefactos órfãos é possível que 

o artefacto a remover seja necessário a outra funcionalidade 

 
Tabela 5 - Severidade das Inconsistências 

Com a utilização desta técnica dos semáforos luminosos o stakeholder pode ter um feedback 

resumido e imediato dos resultados da análise do cenário arquitetural. Na Figura 34 temos um 

exemplo dos resultados da análise de um cenário arquitetural em que é possível visualizar as 

cores que identificam o estado dos resultados obtidos. Neste exemplo a análise indica que foi 

detetada uma inconsistência relacionada com o projeto denominado “Project F”. 
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Figura 34 - Resultados da análise de um Cenário Arquitetural 

Como pode ser visto na Figura 34 a utilização da técnica de semáforo luminoso é efetuada em 

três pontos da interface. Existe uma indicação à direita da barra de identificação do intervalo de 

tempo do cenário arquitetural que identifica inconsistências internas ao cenário arquitetural. 

Esta validação interna decorre da aproximação utilizada na definição dos cenários 

arquiteturais, através de ficheiros XML editados manualmente, que leva a que possam ser 

introduzidas inconsistências se a elaboração do cenário arquitetural não for cuidada.    

Cada projeto que faça parte do planeamento tem duas indicações, a da esquerda indica que é 

o projeto que gera inconsistências no cenário e o indicador da direita indica que o cenário 

poderá provocar inconsistências no projeto.  

Por exemplo uma inconsistência em que um dado requisito do cenário arquitetural não é 

cumprido porque ainda não está disponível no projeto que tem no seu planeamento a criação 

do artefacto, é categorizada como um projeto que gera inconsistência no cenário e deveria ser 

disponibilizado no indicador da esquerda. Se por ventura a inconsistência fosse por o cenário 

arquitetural planear a remoção de um artefacto num momento indesejado, seria uma 

inconsistência em que é o cenário que poderá causar impacto num projeto e deveria ser 

disponibilizado no indicador da direita. 

Deste modo o utilizador tem uma indicação sucinta se o cenário arquitetural está a criar 

inconsistências em algum projeto e qual, ou se o cenário é incompatível com o planeamento 

atual. 

A partir destes resultados o stakeholder tem a hipótese de verificar qual a ou as inconsistências 

detetadas carregando, neste caso, no botão encarnado demonstrado na Figura 35 ou de gerar 

um relatório global que liste todos os resultados da análise. 
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Figura 35 - Listagem das inconsistências detetadas 

Apenas foi detetada uma inconsistência na análise do cenário arquitetural. O artefacto “CoSM – 

Contract Management”, que faz parte do projecto “Project F”, não está disponível para ser 

utilizado pelo cenário arquitetural no intervalo de tempo especificado. 

O relatório a gerar com a informação decorrente da análise de um Cenário Arquitetural detalha 

os resultados e identifica individualmente cada uma das inconsistências detetadas, 

nomeadamente os artefactos intervenientes, as suas relações, o projeto ou cenário afetado e a 

descrição da ocorrência, de acordo com as especificidades de cada inconsistência, mas que 

tem por base quatro fragmentos de informação. 

• Elemento em que a inconsistência ocorreu  

• Descrição da inconsistência  

• Elemento com o qual existe a relação onde a inconsistência ocorreu  

• Projeto com o qual a inconsistência apresenta relações 

Recuperando a mensagem da Figura 35, pois a estrutura das mensagens é a mesma, o 

elemento em que a inconsistência ocorreu é o artefacto “CoSM – Contract Management” e a 

descrição da inconsistência é a de que o artefacto não está disponível na altura pretendida. 

Um exemplo de relatório produzido pelo protótipo está disponível no Anexo D: Exemplo de 

Relatório. 
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Capítulo V 

Resultados Obtidos 

 

7. Análise dos Resultados Obtidos 
 

Esta secção identifica a metodologia utilizada para validar a abordagem e testar o protótipo 

implementado e a utilidade dos seus resultados. 

 

 

7.1. Cenários Arquiteturais de Teste 
 

Foram desenvolvidos alguns casos de teste com o intuito de despistar erros na implementação 

do protótipo e testar a completude e veracidade dos resultados obtidos. 

De realçar que, apesar da aparente simplicidade dos casos apresentados estes implicam uma 

análise de diversa informação e implementam na totalidade a funcionalidade previamente 

descrita. De seguida serão descritos três desses cenários de teste e os resultados obtidos da 

sua análise com o protótipo implementado. 

 

 

7.1.1. Cenários Arquiteturais de Teste 
 

Cenário 1: 

O primeiro cenário arquitetural foi desenhado de forma a analisar o impacto de adicionar um 

conjunto de artefactos à Arquitetura Empresarial existente e verificar o cumprimento de dois 

requisitos, de acordo com a seguinte lista: 

Artefactos adicionados: 

• Aplication A1 = “Costumer Service / Account Problem Resolution” 

• Component C1 = “Costumer Service / Account Problem Resolution” 
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• Component C2 = “CSAPR - INT”  

• Application Function AF1 = “CSAPR - Verify Customer Relationship” 

• Application Interface AI1 = “CSAPR - Service Problem Resolution Applications” 

• Application Interface AI2 = “CSAPR - Correlation & Root Cause Analysis” 

• Application Interface AI3 = “CSAPR - Resource Problem Management” 

Artefactos requisitados: 

• Component C3 = “CSM - Direct Sales Force - BUS” 

• Component C4 = “CoSM - Contract Management” 

A representação genérica deste cenário arquitetural é a que se segue. 

Cenário 1

Data de inicio - 02-05-2011 
Data de fim – 30-09-2011
Data de modelação 06-05-2011

Recurso CRUD

Create

Recurso CRUD

Read

Recurso CRUD

Read

A1

AF1

C1 C2

C3 C4C1

AF1 AI1 AI3AI2

AI1 AI3AI2
 

Figura 36 - Representação do Cenário Arquitetural 1 

 

Cenário 2: 

O segundo cenário arquitetural implementa as quatro operações básicas de acordo com a 

seguinte listagem. 

Artefactos adicionados: 

• Component C1 = “CSAPR - INT” 

Artefactos requisitados: 

• Component C2 = “BAMA - Bill Account Management” 

• Application Interface AI1 = “BAMA BAM - Billing” 

• Application Function AF1 = “BAMA BAM - Billing Account Configuration Management” 

• Application Function AF2 = “BAMA BAM - Billing Account Association Management” 

Artefactos atualizados: 

• Application A2 = “Asset Management Application” 

• Component C3 = “AMA - Asset Management”  
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• Component C4 = “AMA - AM - INT”  

• Component C5 = “AMA - AM - DATA”  

• Component C6 = “AMA - AM - GUI”  

Artefactos removidos: 

• Process P1 = “Accept” 

A representação gráfica deste cenário arquitetural é a seguinte. 

 
Figura 37 - Representação do Cenário Arquitetural 2 

 

Ao passo que no cenário arquitetural 1 os artefactos estão no estado “vivo” durante a totalidade 

do intervalo de tempo indicado, os artefactos no cenário arquitetural 2 têm prazos de 

implementação diversos, de acordo com a seguinte calendarização. 

 

Figura 38 - Calendarização do Cenário Arquitetural 2 

Como pode ser visto na Figura 38 os artefactos têm prazos de implementação diferentes, 

sendo que os artefactos Recurso CRUD englobam e limitam esses prazos, ou seja, um 

Recurso CRUD indica o intervalo de tempo em que todos os artefactos que o compõem são 

implementados. 
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Cenário 3: 

O terceiro cenário tem como objetivo explicitar o impacto da remoção ou desativação de um 

artefacto, pelo que simplesmente remove um artefacto do tipo Repository, o “Customer 

Database”.  

Artefactos removidos: 

• Repository R1 = “Customer Database” 

 

 

7.1.2. Resultados Obtidos 

Os cenários arquiteturais previamente descritos foram modelados e analisados com recurso à 

solução de software desenvolvida. 

Os resultados dessas análises foram os seguintes. 

Cenário 1: 

 

Figura 39 - Resultados da análise no intervalo de tempo especificado no Cenário Arquitetural 

Na data especificada no cenário arquitetural foram detetadas inconsistências provocadas por 

dois projetos no cenário arquitetural, nomeadamente nos projetos denominados como “Project 

E” e “Project F”. Para além destas foi detetada uma anomalia na definição do cenário 

arquitetural identificada com o sinal amarelo. Para identificar qual a origem dessa anomalia o 

stakeholder pode pressionar o botão amarelo. 

 
Figura 40 - Identificação da anomalia detetada no Cenário Arquitetural 
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Trata-se portanto de um artefacto em que não foram definidas as datas em que o artefacto 

entra e sai do estado “vivo”. De modo similar o stakeholder pode identificar as inconsistências 

detetadas nos dois projetos, pressionando os botões encarnados. Utilizando essa 

funcionalidade constata-se que em ambos os casos a inconsistência deve-se ao facto de os 

artefactos que identificam requisitos para o cenário arquitetural não estarem disponíveis no 

momento da análise. 

 
Figura 41 - Relatório das Inconsistências do “Project E” 

Uma vez que as inconsistências detetadas se devem à indisponibilidade de dois requisitos que 

são providenciados pelo “Project E” e “Project F”, então pode-se considerar a hipótese de que 

se parametrizar a data de análise para coincidir com os prazos de ambos os projetos, talvez as 

inconsistências desapareçam. 

Após a análise de diversas hipóteses identificou-se que, ao modificar o prazo de aplicação do 

cenário arquitetural em 129 dias para o intervalo de tempo decorrente entre 08-09-2011 e 06-

02-2012 essas inconsistências desaparecem e não são detetadas novas inconsistências. 

 
Figura 42 - Resultados da Análise sem inconsistências 

Para além disso pode ser útil continuar a modificar o prazo da análise de modo a identificar 

qual o intervalo de tempo em que o cenário arquitetural se mantém sem inconsistências. 

 
Figura 43 - Identificação do momento em que voltam a surgir inconsistências 
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Com base nestas análises consecutivas o stakeholder obtém a seguinte informação: 

• De acordo com o planeamento existente existe um intervalo de tempo em que o 

cenário arquitetural 1 não apresenta inconsistências 

• O intervalo de tempo em que o cenário não apresenta inconsistências está delimitado 

da seguinte forma: o cenário arquitetural não se pode iniciar antes 08-09-2011 e não se 

pode concluir após 05-03-2012 

• O cenário arquitetural 1 está relacionado com os projetos denominados “Project E” e 

“Project F”, pelo que uma alteração no planeamento em qualquer um destes projetos 

pode influenciar o cenário arquitetural 

O stakeholder tem também a hipótese de salvaguardar o cenário arquitetural analisado no novo 

intervalo de tempo parametrizado utilizando o botão “Save Scenario”. Será pedida a 

identificação para a localização desse novo cenário arquitetural em que todas as datas serão 

atualizadas para refletir a nova parametrização. A data de modelação do cenário arquitetural 

também será modificada em concordância com o momento em que se efetuar a sua 

salvaguarda. 

 

Cenário 2: 

Uma vez salvaguardado o cenário arquitetural 1 com a nova parametrização das datas, pode 

ser útil que este seja considerado na análise do cenário arquitetural 2, daí que o protótipo tenha 

a funcionalidade de adicionar cenários arquiteturais pré-validados ou que se considerem 

relevantes para a análise de impacto no planeamento, devendo o stakeholder recorrer ao botão 

“Add Scenarios”. Após efetuar a análise os resultados obtidos foram os seguintes. 

 

Figura 44 - Resultados da análise do Cenário Arquitetural 2 

Foram identificadas diversas inconsistências. Analisando por exemplo as inconsistências 

provocadas pelo cenário arquitetural 1 no cenário arquitetural 2 constatamos que o segundo 

está a tentar adicionar um artefacto já adicionado pelo primeiro, como se pode ver na Figura 

45. 



 
67 

 

 

Figura 45 - Inconsistência entre o cenário arquitetural 1 e 2 

 

Figura 46 - Inconsistências detetadas com o projeto “Project A” 

 

Figura 47 - Inconsistência detetada com o projeto "Project D" 

As restantes inconsistências detetadas refletem possíveis complicações decorrentes da 

remoção do processo “Accept” e da atualização da aplicação “Asset Management Application”. 

No caso da operação de atualização é identificável que esta estará dependente do “Project D” 

uma vez que é este que cria o artefacto “Asset Management Application”. No entanto após a 

parametrização das datas do cenário arquitetural 2 não foram detetados intervalos de tempo 

em que não se identificassem inconsistências. 

 

Figura 48 - Resultados da análise após a parametrização do tempo 

 



 
68 

 

A informação retirada da análise do cenário arquitetural 2 é a seguinte: 

• De acordo com o planeamento existente não existe nenhum intervalo de tempo no qual 

não existam inconsistências 

• O cenário arquitetural 2 apresenta inconsistências com o cenário arquitetural 1 

• Os artefactos que compõem o cenário arquitetural 2 indicam relações com os projetos 

“Project A”, “Project B”, “Project C” e “Project D”, pelo que alterações no planeamento 

destes podem induzir anomalias no cenário arquitetural 

 

Cenário 3: 

Ao analisar o cenário 3 são detetadas inconsistências provocadas pelo cenário arquitetural no 

planeamento do projeto “Project G”. 

 

Figura 49 - Resultados da análise do Cenário 3 

Ao consultar a lista de inconsistências obtemos o seguinte relatório. 

 

Figura 50 - Relatório das inconsistências do Cenário 3 

Ao analisar o relatório constata-se que apenas foi detetada uma inconsistência derivada da 

remoção do artefacto “Customer Database”. No entanto essa inconsistência pode originar 

anomalias ou influenciar indiretamente mais quatro artefactos, e todos do projeto “Project G”. 

Esta identificação de possíveis complicações resultantes de uma inconsistência é o resultado 

da identificação de repercussões definido em 6.5.3. 
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7.2. Considerações sobre os resultados obtidos 
 

A abordagem descrita nesta dissertação não é um solucionador para questões de 

planeamento, na medida em que não resolve automaticamente as inconsistências 

identificadas, mas permite-nos reunir informação útil para tomar medidas que permitam 

remover as inconsistências ou lidar com as mesmas. 

Os cenários arquiteturais são propostas ou hipóteses de estados e, por muita informação que 

exista para basear e justificar a sua elaboração, não existem garantias que possam ser 

enquadrados no planeamento sem originar inconsistências. Isto deve-se à complexidade das 

estruturas de relações quer dos cenários arquiteturais, quer dos projetos que servem de base à 

análise e o alinhamento entre estas estruturas pode ser difícil ou mesmo impossível sem uma 

alteração do planeamento. Para melhor lidar com estas situações deve-se tentar evitar definir 

cenários arquiteturais demasiado complexos, com múltiplas operações, sob pena de o número 

de inconsistências se tornar demasiado grande para se conseguir lidar com todas.  

Uma hipótese para tentar lidar com essa complexidade é a subdivisão de um cenário 

arquitetural em etapas e modelar um cenário arquitetural para cada uma dessas etapas. Desse 

modo será possível efetuar a análise etapa a etapa utilizando o mecanismo de adicionar 

cenários pré-validados à análise. Por exemplo um cenário arquitetural que envolva a adição de 

dez novas aplicações pode gerar um número elevado de inconsistências, mas talvez 

subdividindo em cenários arquiteturais em que cada um implemente um número mais limitado 

de aplicações e definindo as relações entre esse conjunto de cenários arquiteturais, em cada 

análise o possível número de inconsistências será menor e talvez de resolução mais fácil. 

A interface de solução de software desenvolvida permite parametrizar rapidamente o intervalo 

de tempo do cenário arquitetural que se pretende analisar, mas essa parametrização encontra-

se restrita a um cenário. No caso dos projetos talvez não faça sentido considerar a 

parametrização dos seus intervalos de tempo uma vez que já devem ter sido alvo de múltiplas 

análises e a determinação do seu prazo de implementação pode estar restrita por outros 

fatores que não apenas de calendarização de TI. Mas quando se tratam de cenários pré-

validados ou cenários que se pretende que façam parte da análise e que podem ser 

adicionados graças ao botão “Add Scenarios” (ver resultados do cenário arquitetural de teste 

2), poderia ser útil que a interface também permitisse parametrizar o intervalo de tempo desses 

cenários, mas na versão atual tal não é possível.  

O terceiro cenário é um cenário bastante simples, mas que serve também para comprovar a 

versatilidade do conceito de cenário arquitetural, pois se considerarmos que a data em que a 

análise é efetuada como sendo o momento atual, então estamos a analisar o impacto da 

remoção ou desativação de um artefato na arquitetura as-is. Isto significa que o terceiro cenário 

arquitetural poderia ter sido modelado de modo a visualizar o impacto da falha de um serviço, 
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ou neste caso concreto, da falha no acesso a uma base de dados para se poder identificar 

quais as áreas da Organização que ficariam afetadas ou impedidas de exercer a sua função no 

momento atual. Isto significa que um cenário arquitetural e respetiva análise pode ser útil em 

mais decisões do que apenas para lidar com o planeamento de projetos, recorrendo 

possivelmente a outros critérios ou métricas. 
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Capítulo VI 

Conclusões 

8. Conclusões 
 

8.1. Cumprimento de objectivos  
 

Esta dissertação iniciou-se com uma pesquisa sobre estados ou arquiteturas as-is e 

arquiteturas to-be e a sua utilização no âmbito de uma Arquitetura Empresarial, nomeadamente 

o seu suporte nas metodologias, processos e ferramentas existentes. Desde o inicio ficou claro 

que a utilização de estados as-is para modelar o estado de uma Arquitetura Empresarial no 

presente e a utilização de estados to-be para modelar estados futuros dessa mesma 

Arquitetura Empresarial, num futuro mais ou menos próximo é uma prática referenciada por 

diversos autores e utilizada em múltiplas ferramentas. No entanto começou-se a identificar que 

existia um problema no que toca à elaboração de planos de transformação de uma Arquitetura 

Empresarial. Apesar de ser reconhecido por diversos autores que a informação que deve levar 

à modelação desse plano deve resultar da comparação entre estados to-be alternativos ou da 

derivação de estados intermédios entre o estado as-is e um estado to-be futuro que represente 

a visão que se pretende para a Organização, a questão é que a informação utilizada para 

elaborar esse plano de transformação nem sempre é a melhor ou é baseada em intuição e 

processos ad hoc.  

O primeiro passo para lidar com esta temática foi definir o que é um Cenário Arquitetural. 

Tendo por base a metodologia de identificação de estados as-is e to-be estabelecida por Sousa 

(37), esta dissertação define o que considero constituir um Cenário Arquitetural e de que forma 

este se pode modelar, identificando a informação que este deve conter. São também 

identificados alguns exemplos de Cenários Arquiteturais. [5.3, 5.4 e 5.5] Apesar de carecer de 

uma validação mais extensiva da aproximação aqui proposta, cumpriu-se o objetivo 

1. Definição do conceito e modelo de um Cenário Arquitetural 

Seguiu-se a identificação e escolha de um critério considerado relevante para analisar e 

comparar Cenários Arquiteturais. A escolha recaiu sobre a Análise de Impacto no 

Planeamento. Esta é uma possibilidade entre diversos critérios e métricas. A escolha também 

poderia recair, por exemplo, sobre critérios de implementação ou métricas de qualidade de 

software, mas uma vez que o contexto inicial para a identificação do problema foi o 
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planeamento da Arquitetura Empresarial, a Análise de Impacto no Planeamento encontra-se 

diretamente relacionada com esta temática, permitindo identificar potenciais problemas ou 

conflitos decorrentes da inclusão no planeamento de possíveis soluções para lidar com 

oportunidades ou desafios identificados no dia-a-dia da Organização. No entanto para se poder 

determinar a qualidade ou eficácia de um cenário arquitetural deverá ser útil considerar mais 

critérios ou métricas, de modo a sustentar melhor a decisão. Deste modo cumpriu-se em parte 

o objetivo 

2. Identificação de um critério ou métrica relevantes para efetuar uma análise de 

Cenários Arquiteturais 

Uma vez estabelecidas as bases conceptuais passou-se à implementação de um protótipo 

funcional. Este teve por base uma ferramenta de Arquitetura Empresarial (EAMS), sendo-lhe 

adicionada primeiro a capacidade de ler Cenários Arquiteturais de acordo com a modelação 

prévia e posteriormente a funcionalidade de análise de Cenários Arquiteturais., dando 

provimento ao objetivo 

3. Desenvolvimento de uma solução de software que permita analisar Cenários 
Arquiteturais  

Ainda no âmbito da solução de software, a apresentação dos resultados da análise de 

Cenários Arquiteturais foi desenvolvida tendo por base padrões já utilizados por outras 

ferramentas. O padrão do semáforo luminoso é utilizado em diversas ferramentas e não 

apenas da área de TI para identificar de forma concisa o estado de objetos e de informação, 

pelo que a dificuldade passou pela determinação da forma de apresentar essa solução de 

forma concisa e facilmente interpretável pelo utilizador. A elaboração de relatórios é, 

igualmente, uma forma de apresentação de resultados utilizada em diversas áreas da 

sociedade e não apenas no âmbito da Gestão da Arquitetura Empresarial, em concordância 

com o objetivo 

4. Apresentação dos resultados da análise de Cenários Arquiteturais 

 Finalmente foram delineados e efetuados uma série de testes para verificação da qualidade da 

solução e, apesar dos resultados obtidos indicarem que se trata de uma abordagem útil, são 

necessários mais testes para garantir a aplicabilidade da solução em processos de Gestão e 

Planeamento da Arquitetura Empresarial que incluem outras etapas não cobertas por esta 

abordagem. Assim se cumpriu em parte o objetivo final  

5. Validação da aproximação proposta e a sua adequação a problemas reais 
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8.2. Lições Aprendidas 
 

Ao longo do desenvolvimento desta dissertação foram identificados diversos tópicos e 

questões associadas ao problema e à solução desenvolvida, sobre os quais vale a pena 

ponderar. 

O primeiro aspeto diz respeito à incompletude do trabalho desenvolvido. O objetivo 

fundamental da Comparação de Cenários Arquiteturais é a identificação da qualidade e mérito 

de um ou mais Cenários Arquiteturais, de modo a permitir a escolha entre possíveis 

alternativas. Penso que a definição descrita neste documento identifica bases para que tal seja 

possível, mas a identificação de apenas um critério, a Análise de Impacto no Planeamento, por 

si só não permite responder a esse objetivo. É necessário identificar e definir mais critérios 
relevantes para a determinação da qualidade de um Cenário Arquitetural. 

De seguida e olhando para a definição de Cenário Arquitetural é preciso realçar que contém 

um aspeto perverso que pode influenciar a qualidade dos resultados de uma análise. Ao 

estipular que um Cenário Arquitetural deve conter aquilo que é considerado relevante para o 

Cenário corremos o risco de enviesar os resultados, pois aquilo que é considerado relevante 

pelo proponente do Cenário Arquitetural pode não corresponder à totalidade da informação 

realmente útil. Esta é uma questão comum associada à extração de informação de um 

repositório ou bases de dados. A qualidade da informação é determinada pela qualidade e 

exatidão dos dados que a suportam. 

A determinação da influência nas relações entre artefactos é uma tarefa que pode 
produzir resultados dúbios, pois assenta muitas vezes numa interpretação semântica da 

descrição de uma relação. Relações do tipo artefacto A “composto por” artefacto B, artefacto A 

“usa” artefacto B ou artefacto A “cria” artefacto B são suficientemente explícitas para 

determinar a existência de uma influência e o seu sentido, mas por exemplo relações do tipo 

artefacto A “está relacionado com” artefacto B ou artefacto A “liga a” artefacto B podem originar 

interpretações diferentes pois não é facilmente identificável uma dependência entre os 

artefactos. 

A definição manual de cenários arquiteturais em ficheiros XML provou ser uma tarefa 

árdua a repetitiva, pelo que poderá ser automatizada ou pelo menos facilitada com uma 
interface de edição, possivelmente gráfica, que permita adicionar e configurar os artefactos e 

suas relações, permitindo evitar problemas que são decorrentes da edição manual de um 

ficheiro textual, como omissão de dados ou incorrecção dos mesmos. A utilização de solução 

de software para editar um Cenário Arquitetural poderia ser útil também para evitar que seja o 

stakeholder a definir os artefactos que correspondam a “Recursos CRUD”. À medida que o 
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stakeholder vai preenchendo o seu cenário arquitetural, a solução de software poderia, em 

tese, ir identificando automaticamente os “Recurso CRUD”. 

A solução desenvolvida permite parametrizar através da interface de utilizador o intervalo de 

tempo que se pretende analisar para um cenário arquitetural, o que permitiu expandir a 

quantidade de informação que pode ser obtida da Análise do Impacto no Planeamento de um 

Cenário Arquitetural. Daí a questão se poderá ser útil estender ou desenvolver uma interface 

de parametrização de aspetos dos cenários e eventualmente dos projetos? 

Uma última consideração vai para a informação resultante da análise do Impacto no 

Planeamento de um Cenário Arquitetural, será que esta poderá ser integrada noutro modelo 
de relatório ou outros artefactos de comunicação? Uma vez que a informação gerada se 

baseia no cumprimento ou não de regras, será que estas regras poderão ser utilizadas em 

conjunto com outras informações para elaborar documentos de justificação de decisões de 

planeamento, que com o auxílio de um sistema de histórico, permitam a um stakeholder 

posteriormente rastrear todo o processo de tomada de uma dada decisão. Ou poderá a 

informação resultante da análise de um Cenário Arquitetural ser útil para desenvolver soluções 

para as inconsistências de forma automatizada através, por exemplo, de árvores de decisão 

que indiquem os estados “possíveis” para resolver uma dada inconsistência. Esta última 

hipótese poderia ser um passo para evoluir a análise de cenários arquiteturais no sentido de se 

tornar um solucionador (solver).  
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Anexos 

Anexo A: Modelo de Classes de Cenário Arquitetural 

-Identificador : String
-Data de Modelação : Date
-Data de Inicio do Cenário Arquitetural : Date
-Data de fim do Cenário Arquitetural : Date
-Artefactos Adicionados
-Artefactos Removidos
-Artefactos Modificados
-Artefactos Requisitados

Cenário Arquitetural

-Identificador : String
-Data de Inicio : Date
-Data de Fim : Date
-Relações : Artefacto

Artefacto

-Lista : Artefacto

Artefactos Adicionados

-Lista : Artefacto

Artefactos Removidos

-Lista : Artefacto

Artefactos Requisitados

-Lista : Artefacto

Artefactos Modificados

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

 

Figura 51 - Modelo de classes de um cenário arquitetural 
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Anexo B: XSD do Ficheiro XML 

 

Figura 52 - Representação gráfica do esquema do repositório em XML 

 

<?XML version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema id="Repository" XMLns="" XMLns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
  <xs:element name="Repository"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
        <xs:element name="DataType"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element name="DataType_Properties"  
                                   minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                    <xs:element name="DataType_Property"  

   minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                      <xs:complexType> 
                        <xs:attribute name="Name" type="xs:string" /> 
                        <xs:attribute name="MetaType" type="xs:string" /> 
                        <xs:attribute name="MetaType_Uid" type="xs:string" /> 
                        <xs:attribute name="MetaType_String_Value" type="xs:string" /> 
                        <xs:attribute name="Relation" type="xs:string" /> 
                        <xs:attribute name="Relation_Id" type="xs:string" /> 
                        <xs:attribute name="Relation_Uid" type="xs:string" /> 
                        <xs:attribute name="MetaType_DataTypes" type="xs:string" /> 
                      </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                  </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
              </xs:element> 
              <xs:element name="DataInstances"  
                                   minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                    <xs:element name="DataInstance"  
                                         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                      <xs:complexType> 
                        <xs:sequence> 
                          <xs:element name="DataInstance_Property"  
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               minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                            <xs:complexType> 
                              <xs:attribute name="Name" type="xs:string" /> 
                              <xs:attribute name="isActive" type="xs:string" /> 
                              <xs:attribute name="MetaType" type="xs:string" /> 
                              <xs:attribute name="MetaType_Uid" type="xs:string" /> 
                              <xs:attribute name="MetaType_String_Value" type="xs:string" /> 
                            </xs:complexType> 
                          </xs:element> 
                        </xs:sequence> 
                        <xs:attribute name="Name" type="xs:string" /> 
                        <xs:attribute name="Uid" type="xs:string" /> 
                        <xs:attribute name="DataType" type="xs:string" /> 
                        <xs:attribute name="Alive" type="xs:string" /> 
                        <xs:attribute name="Dead" type="xs:string" /> 
                      </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                  </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
              </xs:element> 
            </xs:sequence> 
            <xs:attribute name="Name" type="xs:string" /> 
            <xs:attribute name="Uid" type="xs:string" /> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 
      </xs:choice> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
</xs:schema> 
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Anexo C: Configuração de testes e tempos obtidos 
 

Máquina de testes: 

Intel® Pentium ® D CPU 3.40GHz 

2.00 GB RAM 

Windows 7 Ultimate (32-bit) 

 

Importação de toda a informação do repositório do IBM System Architect: 
1ª Amostra: 5 minutos, 11 segundos, 702 milissegundos 
2ª Amostra: 4 minutos, 22 segundos, 533 milissegundos 
3ª Amostra: 4 minutos, 31 segundos, 341 milissegundos 
 

Importação da informação relevante para a análise de um cenário arquitetural do repositório do 

IBM System Architect: 
1ª Amostra: 4 minutos, 31 segundos, 982 milissegundos 
2ª Amostra: 4 minutos, 19 segundos, 533 milissegundos 
3ª Amostra: 4 minutos, 21 segundos, 085 milissegundos 
 

Importação de toda a informação do repositório em ficheiro XML (sem cache): 
1ª Amostra: 3 minutos, 41 segundos, 302 milissegundos 
2ª Amostra: 3 minutos, 42 segundos, 455 milissegundos 
3ª Amostra: 3 minutos, 41 segundos, 388 milissegundos 
 

Importação da informação relevante para a análise de um cenário arquitetural do repositório em 

ficheiro XML (sem cache): 
1ª Amostra: 0 minutos, 28 segundos, 828 milissegundos 
2ª Amostra: 0 minutos, 29 segundos, 205 milissegundos 
3ª Amostra: 0 minutos, 29 segundos, 548 milissegundos 
 

Importação de toda a informação do repositório em ficheiro XML (com cache): 
1ª Amostra: 0 minutos, 2 segundos, 983 milissegundos 
2ª Amostra: 0 minutos, 3 segundos, 088 milissegundos 
3ª Amostra: 0 minutos, 3 segundos, 180 milissegundos 
 

Importação da informação relevante para a análise de um cenário arquitetural do repositório em 

ficheiro XML (com cache): 
1ª Amostra: 0 minutos, 0 segundos, 418 milissegundos 
2ª Amostra: 0 minutos, 0 segundos, 406 milissegundos 
3ª Amostra: 0 minutos, 0 segundos, 410 milissegundos 
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Anexo D: Exemplo de Relatório 
 

“Project C” influences “Cenario 2” 
Inconsistences: 

The required element "BAMA - Bill Account Management" is not available 
 
“Project B” influences “Cenario 2” 
Inconsistences: 

The required element "BAMA - Bill Account Management" is not available 
 
“Project A” influences “Cenario 2” 
Inconsistences: 

The element "Asset Management Application" cannot be updated because the element 
"Asset Management Application" of project "Project A" is not ready 

The removal of element "Accept" leaves an orphan element "Register Accept" in Project 
"Project A" 

The removal of element "Accept" leaves an orphan element "Accept Valuate" in Project 
"Project A" 

 
“Cenario 2” influences “Project A” 
Inconsistences: 

Element "AMA - Asset Management" not alive when required by "Asset Management 
Application" in Project "Project A" 

Element "AMA - AM - INT" not alive when required by "Asset Management Application" in 
Project "Project A" 

Element "AMA - AM - DATA" not alive when required by "Asset Management Application" 
in Project "Project A" 

Element "AMA - AM - GUI" not alive when required by "Asset Management Application" in 
Project "Project A" 

Element "Project A" not alive when required by "Asset Management Application" in Project 
"Project A" 

Element "Krios" not alive when required by "Asset Management Application" in Project 
"Project A" 

The removal of element "Accept" leaves an orphan element "Accept Valuate" in Project 
"Project A" 

The removal of element "Accept" leaves an orphan element "Claims Administration 
Service" in Project "Project A" 

The removal of element "Accept" leaves an orphan element "Register Accept" in Project 
"Project A" 

 
“Project D” influences “Cenario 2” 
Inconsistences: 

The element "Asset Management Application" cannot be updated because the element 
"Asset Management Application" of project "Project D" is not ready 

 
“Cenario 2” influences “Project D” 
Inconsistences: 

Element "AMA - Asset Management" not alive when required by "Asset Management 
Application" in Project "Project D" 

Element "AMA - AM - INT" not alive when required by "Asset Management Application" in 
Project "Project D" 

Element "AMA - AM - DATA" not alive when required by "Asset Management Application" 
in Project "Project D" 

Element "AMA - AM - GUI" not alive when required by "Asset Management Application" in 
Project "Project D" 

Element "Project A" not alive when required by "Asset Management Application" in Project 
"Project D" 
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Element "Krios" not alive when required by "Asset Management Application" in Project 
"Project D" 

Element "Krios" not alive when required by "Asset Management Application" in Project 
"Project D" 

Element "Krios" not alive when required by "Asset Management Application" in Project 
"Project D" 

 
“Project A” Warnings: 
The inconsistence detected in the element "Accept" may influence the folowing elements : 

Register Accept 
Accept 
Accept Valuate 
Claims Administration Service 
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