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Resumo - O objetivo deste artigo é propor uma abordagem para instanciação de Modelos de Referência. Para 

tanto, uma abordagem para instanciação de Modelos de Referência e um protótipo que implementa a abordagem 

foram desenvolvidos. A ferramenta automatiza tarefas e garante a rastreabilidade entre o modelo instanciado e 

sua origem, tornando o processo de instanciação mais ágil e consistente. 
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Abstract - The objective of this paper is to propose a reference model's instantiation approach. For this, an 

approach was developed for instantiation of Reference Models and a prototype implementing the approach was 

developed. The tool automates tasks and provides traceability between the instantiated model and its origin, 

making the process of instantiation faster and more consistent. 
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INTRODUÇÃO 

Cada vez mais, uma organização, para ser bem sucedida, precisa ser gerida com 

cuidado, de forma que seus recursos, processos e tecnologias possam ser direcionados de 

maneira otimizada, para gerar um maior ganho. 

Uma forma de alcançar esse objetivo é utilizar Modelos de Referência (MR). [1] e [2], o 

definem de uma forma bastante abrangente. Segundo eles, um MR é capaz de representar 

informações relevantes de um domínio. Um conceito um pouco mais aplicado para 

organizações é o de [3]: “Modelos de Referência (MR) permitem capturar informações 

comuns de organizações dentro de um mesmo setor industrial”. 

As duas definições estão em níveis diferentes, mas compartilham significados 

semelhantes. A informação comum de um mesmo setor industrial que [3] cita é uma 

informação relevante de um domínio aplicado a indústrias. Dependendo da organização, essas 

informações poderiam ser processos de negócio, infraestrutura física e tecnológica, recursos 

humanos, serviços e funções de negócio. Por exemplo, um MR poderia ser utilizado para 

representar Organizações de Software, então ele conteria os processos típicos que essas 

organizações executam, assim como outras informações importantes. Provavelmente este 

Modelo de Referência estaria baseado em modelos reconhecidos pelo mercado como ISO 

9001, MPS.BR, CMMI etc. 

Alguns autores falam sobre a importância de um MR [4]: 
A possibilidade de se orientar em conteúdo técnico de um Modelo de Referência 

promete, por um lado, economizar tempo e custo na realização de projetos de 

engenharia de negócio, por outro lado, aumentar a qualidade do modelo 

construído, pois, Modelos de Referência apresentam recomendações gerais do 

assunto sendo estudado. 
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Apesar dos benefícios do MR, as empresas podem não obtê-los diretamente, pois MRs 

são genéricos. Para usá-los, é preciso selecionar suas partes relevantes e adaptá-las aos 

propósitos específicos de uma empresa [5]. Ao término desse processo, é gerado um Modelo 

de Aplicação (MA) [6], que pode ser considerado uma instância do MR. 

O processo de instanciação de um MR não é trivial, pois abrange uma série de 

possibilidades. Por isso, faz-se necessário a existência de uma abordagem que estabeleça 

como um MR pode ser instanciado e para que esse processo fique ainda mais prático, seria 

ideal a existência de uma ferramenta que utilize a abordagem para apoiar a instanciação. 

 

METODOLOGIA 

Revisão Bibliográfica: engloba a realização de pesquisa em artigos e livros para 

conceituar os pontos relevantes deste trabalho: modelos de referência, modelagem de 

referência, instanciação de modelos de informação e gestão de modelos de referência. 

 Desenvolvimento de uma Abordagem para Instanciação de MR: inicialmente, é 

realizado um estudo sobre instanciação de modelos, em seguida, são definidas as 

características necessárias para a instanciação de um MR e uma abordagem é proposta para tal 

processo. 

Desenvolvimento do Software: a abordagem de instanciação de MR é implementada 

em um software. Para isso, uma metodologia para desenvolvimento de software foi seguida 

contendo as seguintes etapas: levantamento de requisitos, análise do sistema, projeto, 

implementação e testes. 

 

RESULTADOS 

Instanciação de Modelos de Referência não é uma tarefa trivial. Por isso, é importante 

que exista uma abordagem que demonstre passo a passo como esse processo pode ser feito. 

Além de ajudar o usuário na instanciação de modelos, a abordagem também deve abranger 

outros requisitos. Neste trabalho, os seguintes requisitos foram considerados para o 

desenvolvimento da abordagem: i) herança: o modelo instanciado deve herdar regras e 

características de seu modelo de origem; ii) aderência: o modelo instanciado deve estar 

aderente ao seu modelo de origem; mesmo após modificações no MR, o MA deve manter a 

rastreabilidade e obedecer às regras herdadas; e iii) rastreabilidade: um elemento instanciado 

deve ter a capacidade de descobrir qual(is) elemento(s) o originou. 

A abordagem de instanciação desenvolvida pode ser utilizada para instanciar um MR 

parcial ou completamente, conforme a necessidade, e gera um MA, aderente e rastreável ao 

MR e com a adição de informações específicas do contexto particular. A instanciação 

acontece em quatro etapas que estão ilustradas na Figura 1 e serão brevemente descritas a 

seguir. Antes de começar a executar as etapas, o usuário precisa definir qual será o escopo da 

instanciação. Em outras palavras, qual o conjunto de elementos que deseja instanciar. 

 
Figura 1 - Abordagem de Instanciação. 

De maneira geral, a instanciação ocorre da seguinte maneira: i) a forma de instanciação 

é escolhida que pode ser completa ou de uma porção do modelo; ii) os relacionamentos entre 

os elementos instanciados no MA e seus elementos de origem no MR são estabelecidos; iii) 



 

 

os elementos instanciados são adaptados para melhor refletirem a situação na organização 

específica e, por fim, iv) é verificado se as regras estabelecidas no MR continuam a ser 

respeitadas em sua versão instanciada, o MA. 

Para automatizar essa tarefa, foi desenvolvida a ferramenta de Instanciação de Modelo 

de Referência (IMR), com o objetivo de facilitar o trabalho do usuário, automatizando ao 

máximo o uso da abordagem. Na Figura 2, é possível observar uma das telas do sistema. 
 

 
Figura 2 – Exemplo de Tela da ferramenta para Instanciação de Modelos de Referência. 

A ferramenta permite instanciar os seguintes elementos: organização, unidade 

organizacional, processo, atividade, artefato, procedimento, recurso, serviço e agente, bem 

como suas características e relacionamentos. Tais elementos estão definidos em um Modelo 

Conceitual, desenvolvido no contexto projeto Nêmesis
2
, e são considerados suficientes para 

representar uma organização [7]. 

Outra vantagem da ferramenta é permitir que a definição do MR seja mais flexível. Isso 

é feito possibilitando a adição de características e restrições a um elemento no nível de 

modelagem. Por exemplo, considerando o recurso impressora, é possível adicionar uma nova 

característica: "precisão" e uma restrição: maior que 500 dpi. No nível de instanciação são 

definidos valores para as características e posteriormente é possível validar o MA. No caso, se 

a precisão da impressora for 450 dpi, o MA estará inadequado, pois não cumpre todas as 

restrições definidas no MR. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Um dos principais benefícios de usar Modelos de Referência é o reúso. Ao invés de 

começar a modelagem do zero, MRs podem fornecer uma solução inicial em diversos 

contextos, cabendo ao desenvolvedor do modelo selecionar os elementos do MR desejados e 

adaptá-los para a realidade da organização [5]. O processo de reusar um MR chama-se 
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instanciação e seu produto é um Modelo de Aplicação (MA). Instanciar um MR proporciona 

diversos benefícios, sendo os principais: a possibilidade de reuso do modelo em vários 

projetos para desenvolvimento de sistemas, diminuindo, assim, o tempo gasto nas primeiras 

etapas do ciclo de vida, provendo um produto final com maior qualidade e diminuindo custos 

[3]; melhores práticas para o andamento dos negócios poderão ser proporcionadas, pois 

permite que empresas de uma mesma área comparem seus processos, possibilitando melhorias 

e a correção de falhas [8]; melhoria na comunicação entre as partes interessadas [9]. 

A principal contribuição do trabalho é ajudar a diminuir a complexidade desse processo 

de instanciação. Isto foi feito propondo uma abordagem de instanciação de MRs e 

desenvolvendo um protótipo ferramental baseado na abordagem. 

A abordagem de instanciação de MR define os requisitos necessários para que uma 

instanciação ocorra, identifica as possibilidades de instanciação e descreve uma forma 

genérica de como esse processo pode ser feito. E a ferramenta traduz o que foi definido na 

abordagem em um sistema web, que contribui das seguintes maneiras: permitindo cadastrar e 

instanciar MRs Organizacionais; definindo uma estrutura que é capaz de atender aos 

requisitos definidos na abordagem: rastreabilidade, aderência e reúso; implementando um 

método genérico de instanciação, permitindo que novos elementos e seus respectivos métodos 

sejam facilmente adicionados a ferramenta; apoiando o usuário na instanciação, facilitando ou 

automatizando o relacionamento entre os elementos instanciados; permitindo que a adaptação 

dos elementos seja feita de forma mais fácil e consistente; implementando uma maneira de 

expandir a representação do MR e MA; permitindo que os modelos cadastrados possam ser 

consultados: os elementos são facilmente acessados por meio de uma estrutura em forma de 

árvore; permite a validação do MA. As verificações são feitas a partir das restrições definidas 

nos elementos do MR e também a partir da importância do elemento de origem no MA. 

Mais detalhes sobre o trabalho podem ser encontrados no TCC originado a partir desta 

iniciação científica [10]. 
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