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23meio, por exemp”o, do reúso de software e do uso de té—ni—as ágeis; e (ii) a me”horia da qua”i-
dade, por meio do fo—o em testes e da uti”ização de —omponentes de software e de té—ni—as de 
desenvo”vimento —onso”idadas no mer—ado.

Este artigo apresenta o Pro—esso Demoise””e, que é um su–projeto do Projeto Demoise””e. 
O Pro—esso Demoise””e deine-se —omo um pro—esso ”ivre para desenvo”vimento de software para 
o governo, que –us—a mes—”ar as –oas práti—as dos métodos ágeis —om as dos pro—essos formais, 
para auxi”iar no desenvo”vimento de software —om mais qua”idade.

Este artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o Projeto Demoise”-
”e; a Seção 3 apresenta o su–projeto Pro—esso Demoise””e, que é o fo—o deste artigo; a Seção 4 
apresenta a Comunidade Demoise””e; e a Seção 5 apresenta —on—”usões e tra–a”hos futuros.

O Projeto Demoise””e é ao mesmo tempo um produto e um pro—esso ”ivre que –us—am promo-
ver o aumento da produtividade e da qua”idade do desenvo”vimento de sistemas We– em Java 
para o governo. Por meio do esta–e”e—imento de padrões a–ertos, o Projeto Demoise””e apóia o 
desenvo”vimento de ap”i—ações operadas e/ou mantidas por órgãos da Administração Pú–”i—a. 
Sua manutenção e evo”ução são de responsa–i”idade da —omunidade Demoise””e.

O Projeto Demoise””e pode ser agrupado em 3 temáti—as: o framewor“, o pro—esso e a 
infraestrutura Demoise””e. O framewor“, desenvo”vido em Java, propõe-se a integrar diversos 
padrões a–ertos em uma úni—a so”ução —om o o–jetivo de prover uma –ase para a —onstrução 
de ap”i—ações We– —ompatíveis —om o padrão de interopera–i”idade do governo (e-PING) [SLTI/
MP 2010]. O projeto de infraestrutura tem o o–jetivo de —riar um am–iente de desenvo”vimento 
padrão e pré-—onigurado para os desenvo”vedores de ap”i—ações We– do governo federa”. Por 
im, o Pro—esso Demoise””e tem o o–jetivo de possi–i”itar a padronização do pro—esso de desen-
vo”vimento dos sistemas de informação We– dos órgãos governamentais, uti”izando o Framewor“ 
Demoise””e —omo arquitetura de referên—ia. O pro—esso Demoise””e é deta”hado na Seção 3.

O Pro—esso Demoise””e é um pro—esso ”ivre para desenvo”vimento de software para o governo 
—om o uso do Framewor“ Demoise””e. E”e pode ser ”ivremente uti”izado, adaptado e redistri–uí-
do. Sua —onstrução está irmada so–re 5 prin—ípios: simp”i—idade; ”i–erdade; iteratividade; fo—o 
em testes e arquitetura de software; e a”inhamento —om o Framewor“ Demoise””e.

A simp”i—idade do Pro—esso Demoise””e é um prin—ípio que se traduz em do—umentação 
e artefatos simp”es e sui—ientes para o desenvo”vimento de um software —om qua”idade. Trata-
se, portanto, de produzir apenas a do—umentação e os artefatos ne—essários para atender as 
expe—tativas do —”iente. O fo—o está nas informações que devem ser armazenadas para uso 
futuro e não no formato da do—umentação.

A ”i–erdade do Pro—esso Demoise””e refere-se à possi–i”idade de uso, adaptação e redistri-
–uição deste sem restrições. Assim, qua”quer pessoa ou grupo de pessoas que tiver interesse em 
usar, adaptar ou redistri–uir o Pro—esso Demoise””e pode fazê-”o sem se preo—upar —om restrições 
”egais de autoria. Essa —ara—terísti—a permite ao pro—esso evo”uir vis”um–rando diferentes pers-
pe—tivas e ne—essidades, e ser enrique—ido através das experiên—ias de seus —o”a–oradores.

O Pro—esso Demoise””e indi—a o desenvo”vimento iterativo, ou seja, o seu —i—”o de vida é 
parti—ionado em interva”os de tempo (iterações), norma”mente regu”ares e pequenos, que têm 
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abstract. Process quality can signiicantly inluence product quality. For most organiza-

tions, software development processes must be technologically competitive and adaptable and 
must help generating products that consistently meet business and user requirements. This 
scenario is not diferent when developing software solutions for the government. In this paper 
we present the Demoiselle software development process, which integrates best practices of 
agile methods and focuses in software architecture and anticipation of tests, that may be a 
standard to developing software for the government.

resumo. A qualidade do processo pode inluenciar signiicativamente na qualidade 
do produto inal. Para a maioria das organizações, processos de desenvolvimento de software 
devem ser tecnologicamente competitivos e adaptáveis e devem ajudar a gerar produtos que 
atendam aos requisitos dos usuários e do negócio. Esse cenário não é diferente se o assunto 
é o desenvolvimento de soluções para o governo. Neste artigo apresentamos o processo de 
desenvolvimento Demoiselle, que integra boas práticas de métodos ágeis e possui foco em 
arquitetura e em antecipação de testes, podendo ser utilizado como padrão para desenvolver 
sistemas para o governo.

1. Introdução

A uti”ização de um pro—esso de desenvo”vimento de software possi–i”ita gerir me”hor um pro-
jeto de desenvo”vimento de sistemas. Isso é possíve” porque os pro—essos de desenvo”vimento 
orientam a equipe no —umprimento das metas do projeto. Adi—iona”mente, as dis—ussões so–re 
software e pro—essos ”ivres vêm ganhando espaço no mer—ado e na a—ademia. A deinição de 
um pro—esso ”ivre pode –enei—iar empresas e —omunidades de desenvo”vimento de software, 
apresentando-se —omo uma forma mais –arata de in—orporar me”horias ao desenvo”vimento.

Em para”e”o a essas dis—ussões, vários autores defendem que a qua”idade do pro—esso 
de desenvo”vimento pode favore—er a qua”idade do produto ina” [Humphrey 1989]. Durante 
os ú”timos anos vários esforços foram —on—entrados na deinição e me”horia desse tipo de 
pro—esso; seja em metodo”ogias mais fo—adas na agi”idade —omo, por exemp”o, o XP (Extreme 
Programming) [Be—“ 1999], seja em pro—essos mais formais, —omo é o —aso do RUP (Rationa” 
Uniied Pro—ess) [IBM 2010]. Mais re—entemente tra–a”hos que propõem o –a”an—eamento 
entre am–as as a–ordagens têm sido pu–”i—ados, a exemp”o de [Lindva”” 2002].

A”inhado —om a diretriz de governo para amp”iar o uso de software ”ivre foi —riado o Pro-
jeto Demoise””e [Serpro 2010], —ujo o–jetivo é promover: (i) o aumento da produtividade, por 
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O Pro—esso Demoise””e deine-se —omo um pro—esso ”ivre para desenvo”vimento de software para 
o governo, que –us—a mes—”ar as –oas práti—as dos métodos ágeis —om as dos pro—essos formais, 
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Este artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o Projeto Demoise”-
”e; a Seção 3 apresenta o su–projeto Pro—esso Demoise””e, que é o fo—o deste artigo; a Seção 4 
apresenta a Comunidade Demoise””e; e a Seção 5 apresenta —on—”usões e tra–a”hos futuros.
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O Projeto Demoise””e pode ser agrupado em 3 temáti—as: o framewor“, o pro—esso e a 
infraestrutura Demoise””e. O framewor“, desenvo”vido em Java, propõe-se a integrar diversos 
padrões a–ertos em uma úni—a so”ução —om o o–jetivo de prover uma –ase para a —onstrução 
de ap”i—ações We– —ompatíveis —om o padrão de interopera–i”idade do governo (e-PING) [SLTI/
MP 2010]. O projeto de infraestrutura tem o o–jetivo de —riar um am–iente de desenvo”vimento 
padrão e pré-—onigurado para os desenvo”vedores de ap”i—ações We– do governo federa”. Por 
im, o Pro—esso Demoise””e tem o o–jetivo de possi–i”itar a padronização do pro—esso de desen-
vo”vimento dos sistemas de informação We– dos órgãos governamentais, uti”izando o Framewor“ 
Demoise””e —omo arquitetura de referên—ia. O pro—esso Demoise””e é deta”hado na Seção 3.

3. o ProCeSSo demoISeLLe

O Pro—esso Demoise””e é um pro—esso ”ivre para desenvo”vimento de software para o governo 
—om o uso do Framewor“ Demoise””e. E”e pode ser ”ivremente uti”izado, adaptado e redistri–uí-
do. Sua —onstrução está irmada so–re 5 prin—ípios: simp”i—idade; ”i–erdade; iteratividade; fo—o 
em testes e arquitetura de software; e a”inhamento —om o Framewor“ Demoise””e.

A simp”i—idade do Pro—esso Demoise””e é um prin—ípio que se traduz em do—umentação 
e artefatos simp”es e sui—ientes para o desenvo”vimento de um software —om qua”idade. Trata-
se, portanto, de produzir apenas a do—umentação e os artefatos ne—essários para atender as 
expe—tativas do —”iente. O fo—o está nas informações que devem ser armazenadas para uso 
futuro e não no formato da do—umentação.

A ”i–erdade do Pro—esso Demoise””e refere-se à possi–i”idade de uso, adaptação e redistri-
–uição deste sem restrições. Assim, qua”quer pessoa ou grupo de pessoas que tiver interesse em 
usar, adaptar ou redistri–uir o Pro—esso Demoise””e pode fazê-”o sem se preo—upar —om restrições 
”egais de autoria. Essa —ara—terísti—a permite ao pro—esso evo”uir vis”um–rando diferentes pers-
pe—tivas e ne—essidades, e ser enrique—ido através das experiên—ias de seus —o”a–oradores.

O Pro—esso Demoise””e indi—a o desenvo”vimento iterativo, ou seja, o seu —i—”o de vida é 
parti—ionado em interva”os de tempo (iterações), norma”mente regu”ares e pequenos, que têm 
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Process quality can signiicantly inluence product quality. For most organiza
tions, software development processes must be technologically competitive and adaptable and 
must help generating products that consistently meet business and user requirements. This 
scenario is not diferent when developing software solutions for the government. In this paper 
we present the Demoiselle software development process, which integrates best practices of 
agile methods and focuses in software architecture and anticipation of tests, that may be a 
standard to developing software for the government.

A qualidade do processo pode inluenciar signiicativamente na qualidade 
do produto inal. Para a maioria das organizações, processos de desenvolvimento de software 
devem ser tecnologicamente competitivos e adaptáveis e devem ajudar a gerar produtos que 
atendam aos requisitos dos usuários e do negócio. Esse cenário não é diferente se o assunto 
é o desenvolvimento de soluções para o governo. Neste artigo apresentamos o processo de 
desenvolvimento Demoiselle, que integra boas práticas de métodos ágeis e possui foco em 
arquitetura e em antecipação de testes, podendo ser utilizado como padrão para desenvolver 
sistemas para o governo.

A uti”ização de um pro—esso de desenvo”vimento de software possi–i”ita gerir me”hor um pro-
jeto de desenvo”vimento de sistemas. Isso é possíve” porque os pro—essos de desenvo”vimento 
orientam a equipe no —umprimento das metas do projeto. Adi—iona”mente, as dis—ussões so–re 
software e pro—essos ”ivres vêm ganhando espaço no mer—ado e na a—ademia. A deinição de 
um pro—esso ”ivre pode –enei—iar empresas e —omunidades de desenvo”vimento de software, 
apresentando-se —omo uma forma mais –arata de in—orporar me”horias ao desenvo”vimento.

Em para”e”o a essas dis—ussões, vários autores defendem que a qua”idade do pro—esso 
de desenvo”vimento pode favore—er a qua”idade do produto ina” [Humphrey 1989]. Durante 
os ú”timos anos vários esforços foram —on—entrados na deinição e me”horia desse tipo de 
pro—esso; seja em metodo”ogias mais fo—adas na agi”idade —omo, por exemp”o, o XP (Extreme 
Programming) [Be—“ 1999], seja em pro—essos mais formais, —omo é o —aso do RUP (Rationa” 
Uniied Pro—ess) [IBM 2010]. Mais re—entemente tra–a”hos que propõem o –a”an—eamento 
entre am–as as a–ordagens têm sido pu–”i—ados, a exemp”o de [Lindva”” 2002].

A”inhado —om a diretriz de governo para amp”iar o uso de software ”ivre foi —riado o Pro-
jeto Demoise””e [Serpro 2010], —ujo o–jetivo é promover: (i) o aumento da produtividade, por 
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A diferença práti—a entre am–as é que a iteração de va”idação possui mais atividades de 
garantia de qua”idade, visto que sempre resu”ta na entrega de a”gum produto, resu”tando assim 
em um momento de aproximação do —”iente —om a equipe de desenvo”vimento. No —aso de uma 
iteração de desenvo”vimento, os artefatos produzidos não são imediatamente va”idados —om o 
—”iente, não ne—essitando então da presença deste. Podem o—orrer várias iterações de desen-
vo”vimento antes de uma iteração de va”idação. Essa de—isão é tomada pe”o gerente de projeto 
em —onjunto —om o —”iente, de a—ordo —om a sua disponi–i”idade e a ne—essidade do negó—io.

Uma dis—ip”ina —onsiste de um —onjunto de atividades que têm em —omum o re”a—io-
namento —om uma área espe—íi—a de —onhe—imento. A versão ini—ia” do Pro—esso Demoise””e 
apresenta 4 dis—ip”inas: mode”agem, imp”ementação, testes e gestão de projetos. As atividades 
re”a—ionadas —om essas dis—ip”inas são rea”izadas ao ”ongo das iterações de —ada fase, podendo 
e”as estar presentes em uma ou mais fases do pro—esso. A”ém dessas dis—ip”inas, atua”mente a 
—omunidade está desenvo”vendo a dis—ip”ina de Gestão de Coniguração, a qua” será pu–”i—ada 
na próxima versão do pro—esso, e a próxima prevista é a de ”i—en—iamento.

A dis—ip”ina de Mode”agem no Pro—esso Demoise””e trata do ”evantamento das ne—essi-
dades e expe—tativas do —”iente e do mapeamento destas em de—isões arquiteturais do sistema 
de informação a ser desenvo”vido. Essa dis—ip”ina é —omposta, portanto, por atividades de aná-
”ise e projeto de um sistema de informação. 

Já a dis—ip”ina de Imp”ementação trata da —onstrução do sistema de informação espe—i-
i—ado pe”o —”iente e tem fo—o no desenvo”vimento iterativo e in—rementa”. Suas atividades são 
distri–uídas em iterações, nas quais o sistema é desenvo”vido e evo”uído em fun—iona”idades 
e esta–i”idade.

Outra dis—ip”ina tra–a”hada no Pro—esso Demoise””e que —ontri–ui para a qua”idade do 
sistema produzido é a dis—ip”ina de Testes. Nesta dis—ip”ina é deinido o —onjunto de atividades 
ne—essárias para o p”anejamento, o projeto e a exe—ução dos testes do sistema. Essas ativida-

por o–jetivo o desenvo”vimento de in—rementos de software integráveis. Essa práti—a visa uma 
maior fa—i”idade de integração de —ódigo de software e va”idação dos artefatos por parte do 
—”iente e, —onsequentemente, diminui os —ustos de integração e a pro–a–i”idade de insatisfação 
do —”iente —om o produto ina”.

O fo—o em testes e arquitetura de software traduz-se em práti—as —omo o desenvo”vi-
mento orientado a testes (TDD - Test-Driven Deve”opment) [Am–”er 2010a] e na exe—ução de 
va”idações e verii—ações ao ”ongo do pro—esso de desenvo”vimento, a im de aumentar a sua 
qua”idade desde o iní—io. A”ém disso, o pro—esso preza por uma mode”agem de arquitetura rei-
nada, —omo forma de minimizar ris—os e apoiar o desenvo”vimento de sistemas es—a”áveis.

Por im, o Pro—esso Demoise””e é —entrado no Framewor“ Demoise””e. Isso imp”i—a que 
as té—ni—as e métodos es—o”hidos são adequados às —ara—terísti—as do framewor“ e o pro—esso 
faz referên—ia direta aos seus —omponentes.

Em termos de estrutura, o Pro—esso Demoise””e é –aseado no meta-mode”o SPEM1 e, 
por isso, seu —onteúdo está dividido em pro—esso, e”ementos e orientações. A versão atua” 
do pro—esso foi es—rita —om o apoio da ferramenta ”ivre EPF Composer2. A do—umentação do 
pro—esso (apresentações, —ódigo do pro—esso , —anais de —omuni—ação, históri—o e a ú”tima 
versão do pro—esso pu–”i—ada) está disponíve” para os interessados no sítio: http://demoise””e.
sour—eforge.net/pro—ess.

Pou—as ações referentes ao desenvo”vimento de pro—essos ”ivres foram dete—tadas, 
sendo a mais —on—reta o OpenUP [E—”ipse Foundation 2010]. Trata-se de um pro—esso ”ivre de 
desenvo”vimento de software que apresenta o prin—ípio da iteratividade e a i”osoia ági”, a”ém 
de ter fo—o na natureza —o”a–orativa do desenvo”vimento de software.

O Pro—esso Demoise””e diferen—ia-se do OpenUP prin—ipa”mente por possuir fo—o no desen-
vo”vimento de software para o governo, –us—ando —ontri–uir para a padronização do desenvo”vi-
mento de software nos órgãos governamentais. Essa —ara—terísti—a pode —ontri–uir para que as 
empresas, em espe—ia” as de pequeno porte, possam desenvo”ver para o governo de uma forma 
mais –arata, in—orporando me”horias ao desenvo”vimento de software.

3.1. visão geral da estrutura do Processo

O Pro—esso Demoise””e mes—”a métodos ágeis —om té—ni—as de pro—essos mais 
formais, —omo por exemp”o o Pro—esso Unii—ado, –a”an—eando am–as as a–ordagens.  
A estrutura e o —i—”o de vida do Pro—esso Demoise””e são apresentados na Figura 1.

O —i—”o de vida do Pro—esso Demoise””e está dividido em fases. São e”as: Con—epção, 
Aná”ise e Projeto, Construção e En—erramento. À medida que o projeto avança nas fases, as in-
—ertezas e, —onsequentemente, os ris—os diminuem. Por outro ”ado, o va”or agregado do projeto 
aumenta para o —”iente simu”taneamente.

Por ser um pro—esso vo”tado para o desenvo”vimento de software para o governo, é pos-
síve” que os projetos guiados pe”o Pro—esso Demoise””e se —ara—terizem por não possuir —”ientes 
—om a”ta disponi–i”idade. Por outro ”ado as metodo”ogias ágeis indi—am que a aproximação do 
—”iente durante o desenvo”vimento do projeto é um grande –enefí—io para o desenvo”vimento do 
software. Para reso”ver esse pro–”ema, o Pro—esso Demoise””e uti”iza a a”ternân—ia de iterações de 
desenvo”vimento —om iterações de va”idação [Am–”er 2010–].

1  O meta-modelo SPEM (Software & Systems Process Engineering Meta-Model) [OMG 2010] é um conjunto de conceitos 
e elementos, criados pelo OMG (Object Management Group), para representar processos de desenvolvimento de 
sistemas de informação.

2 http://www.eclipse.org/epf/composer_dev_guide/
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A diferença práti—a entre am–as é que a iteração de va”idação possui mais atividades de 
garantia de qua”idade, visto que sempre resu”ta na entrega de a”gum produto, resu”tando assim 
em um momento de aproximação do —”iente —om a equipe de desenvo”vimento. No —aso de uma 
iteração de desenvo”vimento, os artefatos produzidos não são imediatamente va”idados —om o 
—”iente, não ne—essitando então da presença deste. Podem o—orrer várias iterações de desen-
vo”vimento antes de uma iteração de va”idação. Essa de—isão é tomada pe”o gerente de projeto 
em —onjunto —om o —”iente, de a—ordo —om a sua disponi–i”idade e a ne—essidade do negó—io.

3.2. as disciplinas do Processo

Uma dis—ip”ina —onsiste de um —onjunto de atividades que têm em —omum o re”a—io-
namento —om uma área espe—íi—a de —onhe—imento. A versão ini—ia” do Pro—esso Demoise””e 
apresenta 4 dis—ip”inas: mode”agem, imp”ementação, testes e gestão de projetos. As atividades 
re”a—ionadas —om essas dis—ip”inas são rea”izadas ao ”ongo das iterações de —ada fase, podendo 
e”as estar presentes em uma ou mais fases do pro—esso. A”ém dessas dis—ip”inas, atua”mente a 
—omunidade está desenvo”vendo a dis—ip”ina de Gestão de Coniguração, a qua” será pu–”i—ada 
na próxima versão do pro—esso, e a próxima prevista é a de ”i—en—iamento.

A dis—ip”ina de Mode”agem no Pro—esso Demoise””e trata do ”evantamento das ne—essi-
dades e expe—tativas do —”iente e do mapeamento destas em de—isões arquiteturais do sistema 
de informação a ser desenvo”vido. Essa dis—ip”ina é —omposta, portanto, por atividades de aná-
”ise e projeto de um sistema de informação. 

Já a dis—ip”ina de Imp”ementação trata da —onstrução do sistema de informação espe—i-
i—ado pe”o —”iente e tem fo—o no desenvo”vimento iterativo e in—rementa”. Suas atividades são 
distri–uídas em iterações, nas quais o sistema é desenvo”vido e evo”uído em fun—iona”idades 
e esta–i”idade.

Outra dis—ip”ina tra–a”hada no Pro—esso Demoise””e que —ontri–ui para a qua”idade do 
sistema produzido é a dis—ip”ina de Testes. Nesta dis—ip”ina é deinido o —onjunto de atividades 
ne—essárias para o p”anejamento, o projeto e a exe—ução dos testes do sistema. Essas ativida-

figura 1: Ciclo de vida do Processo demoiselle.

por o–jetivo o desenvo”vimento de in—rementos de software integráveis. Essa práti—a visa uma 
maior fa—i”idade de integração de —ódigo de software e va”idação dos artefatos por parte do 
—”iente e, —onsequentemente, diminui os —ustos de integração e a pro–a–i”idade de insatisfação 
do —”iente —om o produto ina”.

O fo—o em testes e arquitetura de software traduz-se em práti—as —omo o desenvo”vi-
mento orientado a testes (TDD - Test-Driven Deve”opment) [Am–”er 2010a] e na exe—ução de 
va”idações e verii—ações ao ”ongo do pro—esso de desenvo”vimento, a im de aumentar a sua 
qua”idade desde o iní—io. A”ém disso, o pro—esso preza por uma mode”agem de arquitetura rei-
nada, —omo forma de minimizar ris—os e apoiar o desenvo”vimento de sistemas es—a”áveis.

Por im, o Pro—esso Demoise””e é —entrado no Framewor“ Demoise””e. Isso imp”i—a que 
as té—ni—as e métodos es—o”hidos são adequados às —ara—terísti—as do framewor“ e o pro—esso 
faz referên—ia direta aos seus —omponentes.

Em termos de estrutura, o Pro—esso Demoise””e é –aseado no meta-mode”o SPEM1 e, 
por isso, seu —onteúdo está dividido em pro—esso, e”ementos e orientações. A versão atua” 
do pro—esso foi es—rita —om o apoio da ferramenta ”ivre EPF Composer2. A do—umentação do 
pro—esso (apresentações, —ódigo do pro—esso , —anais de —omuni—ação, históri—o e a ú”tima 
versão do pro—esso pu–”i—ada) está disponíve” para os interessados no sítio: http://demoise””e.
sour—eforge.net/pro—ess.

Pou—as ações referentes ao desenvo”vimento de pro—essos ”ivres foram dete—tadas, 
sendo a mais —on—reta o OpenUP [E—”ipse Foundation 2010]. Trata-se de um pro—esso ”ivre de 
desenvo”vimento de software que apresenta o prin—ípio da iteratividade e a i”osoia ági”, a”ém 
de ter fo—o na natureza —o”a–orativa do desenvo”vimento de software.

O Pro—esso Demoise””e diferen—ia-se do OpenUP prin—ipa”mente por possuir fo—o no desen-
vo”vimento de software para o governo, –us—ando —ontri–uir para a padronização do desenvo”vi-
mento de software nos órgãos governamentais. Essa —ara—terísti—a pode —ontri–uir para que as 
empresas, em espe—ia” as de pequeno porte, possam desenvo”ver para o governo de uma forma 
mais –arata, in—orporando me”horias ao desenvo”vimento de software.

O Pro—esso Demoise””e mes—”a métodos ágeis —om té—ni—as de pro—essos mais 
formais, —omo por exemp”o o Pro—esso Unii—ado, –a”an—eando am–as as a–ordagens.  
A estrutura e o —i—”o de vida do Pro—esso Demoise””e são apresentados na Figura 1.

O —i—”o de vida do Pro—esso Demoise””e está dividido em fases. São e”as: Con—epção, 
Aná”ise e Projeto, Construção e En—erramento. À medida que o projeto avança nas fases, as in-
—ertezas e, —onsequentemente, os ris—os diminuem. Por outro ”ado, o va”or agregado do projeto 
aumenta para o —”iente simu”taneamente.

Por ser um pro—esso vo”tado para o desenvo”vimento de software para o governo, é pos-
síve” que os projetos guiados pe”o Pro—esso Demoise””e se —ara—terizem por não possuir —”ientes 
—om a”ta disponi–i”idade. Por outro ”ado as metodo”ogias ágeis indi—am que a aproximação do 
—”iente durante o desenvo”vimento do projeto é um grande –enefí—io para o desenvo”vimento do 
software. Para reso”ver esse pro–”ema, o Pro—esso Demoise””e uti”iza a a”ternân—ia de iterações de 
desenvo”vimento —om iterações de va”idação [Am–”er 2010–].

O meta-modelo SPEM (Software & Systems Process Engineering Meta-Model) [OMG 2010] é um conjunto de conceitos 
e elementos, criados pelo OMG (Object Management Group), para representar processos de desenvolvimento de 
sistemas de informação.

 http://www.eclipse.org/epf/composer_dev_guide/
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27no desenvo”vimento para o governo. A”ém disso, a —omunidade —omeça a dis—utir atividades 
re”a—ionadas —om a deinição de ”i—enças de produto para as ap”i—ações do governo.

Apesar da deinição das dis—ip”inas no pro—esso, ainda não foram esta–e”e—idas fer-
ramentas que deem apoio à opera—iona”ização das atividades destas dis—ip”inas. A”ém disso, 
sa–e-se que a a—eitação de um pro—esso de desenvo”vimento de software depende da —ompro-
vação de que o mesmo é ei—iente. No Pro—esso Demoise””e esta ava”iação ainda não foi feita, 
mas está prevista para a—onte—er ainda no ano de 2010. O pro—esso será va”idado durante a 
exe—ução de projetos pi”otos; ini—ia”mente serão se”e—ionados um ou mais projetos do SERPRO 
e, em seguida, serão es—o”hidos outros projetos da Comunidade Demoise””e.
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des –us—am assegurar que o produto gerado seja —oniáve” e que —orresponda aos requisitos 
so”i—itados pe”o —”iente.

Por im, a dis—ip”ina de Gestão de Projetos trata da ini—iação, do p”anejamento, da exe-
—ução, do —ontro”e e do en—erramento do projeto de desenvo”vimento de sistemas. Um dos 
prin—ipais o–jetivos dessa dis—ip”ina é garantir a —riação e manutenção do sistema no prazo 
estipu”ado e dentro do orçamento previsto. Uma —ara—terísti—a desta dis—ip”ina é o fato de”a ser 
–aseada em práti—as ágeis e, portanto, fo—ada em atividades e artefatos simp”es e úteis para a 
gestão de um projeto que uti”iza o Framewor“ Demoise””e.

4. ComunIdade demoISeLLe

A —onstrução do Projeto Demoise””e é fundamentada nos prin—ípios da i”osoia de ”i–erdade da 
—omunidade de software ”ivre. Por esse motivo, todos os seus su–projetos, in—”usive o Pro—esso 
Demoise””e, podem ser usados, adaptados e redistri–uídos segundo ”i—enças ”ivres, e —ontam 
—om a —ontri–uição da —omunidade interessada. Assim, a”ém de —onsu”tar, uti”izar, adaptar e 
aprender —om o projeto, a —omunidade pode —ontri–uir para sua evo”ução sugerindo me”horias 
e parti—ipando das dis—ussões so–re o projeto.

No —aso espe—íi—o do Pro—esso Demoise””e, a —omunidade tam–ém pode parti—ipar re-
portando uma in—onsistên—ia ou editando diretamente o pro—esso, ajudando na do—umentação, 
traduzindo, ou, simp”esmente, re”atando sua experiên—ia de uso.

A parti—ipação da —omunidade é extremamente importante, uma vez que as informa-
ções forne—idas por e”a podem dire—ionar o desenvo”vimento de um pro—esso mais estáve” e 
maduro. Para fa—i”itar essa parti—ipação, foi —riado o am–iente de —o”a–oração que está dispo-
níve” no sítio http://demoise””e.sour—eforge.net. A partir desse am–iente é possíve” a—essar os 
arquivos do —ódigo do pro—esso , su–meter uma proposta de me”horia, parti—ipar de ”istas de 
dis—ussão e sa–er das ú”timas notí—ias.

5. ConCLuSão e traBaLhoS futuroS

Este artigo apresentou o Pro—esso Demoise””e, que é um pro—esso ”ivre que –us—a atender às es-
pe—ii—idades do governo no que diz respeito ao desenvo”vimento de ap”i—ações We– para a Ad-
ministração Pú–”i—a Direta e Indireta. Uma dessas espe—ii—idades é a orientação do governo em 
re”ação ao uso de software ”ivre pe”os órgãos. Assim, o Pro—esso Demoise””e deine atividades 
que têm o o–jetivo de (i) aumentar a produtividade e a qua”idade no desenvo”vimento dessas 
ap”i—ações, uti”izando-se de té—ni—as e —on—eitos de métodos ágeis, —omo o desenvo”vimento 
orientado a testes e o reuso de —omponentes, e (ii) de orientar o desenvo”vimento de so”uções 
”ivres, que in—”ui questões —omo deinição da ”i—ença do produto.

O Pro—esso Demoise””e faz parte do Projeto Demoise””e. Dentro desse projeto, o su–pro-
jeto Framewor“ Demoise””e deine arquitetura, —omponentes e te—no”ogias para o desenvo”vi-
mento das ap”i—ações. Como um de seus prin—ípios, o Pro—esso Demoise””e se integra —om o 
Framewor“ Demoise””e no sentido de orientar os desenvo”vedores na uti”ização da arquitetura 
e na es—o”ha dos —omponentes do framewor“ adequados à sua so”ução.

Atua”mente, a —omunidade do Pro—esso Demoise””e está desenvo”vendo a nova dis—ip”i-
na de Gestão de Coniguração. O desaio dessa dis—ip”ina é integrar desenvo”vimento ági” de 
software ”ivre —om as ne—essidades mais formais de —ontro”e de —oniguração de sistemas que 
serão mantidos por vários anos seguidos e por empresas diferentes, —omo é possíve” a—onte—er 
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27no desenvo”vimento para o governo. A”ém disso, a —omunidade —omeça a dis—utir atividades 
re”a—ionadas —om a deinição de ”i—enças de produto para as ap”i—ações do governo.

Apesar da deinição das dis—ip”inas no pro—esso, ainda não foram esta–e”e—idas fer-
ramentas que deem apoio à opera—iona”ização das atividades destas dis—ip”inas. A”ém disso, 
sa–e-se que a a—eitação de um pro—esso de desenvo”vimento de software depende da —ompro-
vação de que o mesmo é ei—iente. No Pro—esso Demoise””e esta ava”iação ainda não foi feita, 
mas está prevista para a—onte—er ainda no ano de 2010. O pro—esso será va”idado durante a 
exe—ução de projetos pi”otos; ini—ia”mente serão se”e—ionados um ou mais projetos do SERPRO 
e, em seguida, serão es—o”hidos outros projetos da Comunidade Demoise””e.
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