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RESUMO
As mudanças nos negócios de uma empresa levam à adaptação das
regras de negócio e dos sistemas de informação. Mas antes de executar as
mudanças deve-se identificar o que precisa ser alterado no sistema e estimar o
tempo e o custo para efetuar a manutenção. A rastreabilidade de requisitos
auxilia a análise das consequências das mudanças e a verificação de
inconsistências entre os requisitos. Porém, nos sistemas em que as regras de
negócio e os requisitos são implementados juntos dificulta-se a rastreabilidade,
pois as regras ficam escondidas nos requisitos e os detalhes de implementação
são conhecidos apenas pelos seus desenvolvedores. Este trabalho propõe um
repositório de requisitos de software, restrito aos funcionais, que permite
relacionar as decisões de negócio, as regras de negócio e os requisitos de
software, possibilitando rastrear os requisitos e sua origem nos negócios. Com
a história dos requisitos documentada, incluindo as definições de negócio, é
possível atribuir responsabilidades e efetuar avaliações de modificações futuras
e de desenvolvimento de novos sistemas. O repositório é formado por uma
estrutura de dados, contendo as informações relacionadas às decisões de
negócio, as características das regras de negócio e as características dos
requisitos funcionais de software. A partir de um protótipo ilustra-se a
aplicabilidade do repositório proposto nas áreas de negócio e de sistema.

Palavras-chave: Requisitos funcionais; regras de negócio; rastreabilidade de
requisitos.

ABSTRACT
Repository for tracing functional requirements derived from business
rules
Changes in a company’s business lead to an adaptation of business rules
and information systems. But before performing these changes one must
identify what needs to be modified in the system and estimate the time and cost
for performing maintenance. Requirements traceability assists the analysis of
consequences of changes and the verification of inconsistencies between
requirements. However, systems where business rules and requirements are
implemented together hampers traceability, because the business rules remain
hidden behind the requirements and implementation details are known only by
their developers. This work proposes a software requirements repository,
restricted to the functional ones, which enables the correlation of business
decisions, business rules and software requirements, allowing requirements
traceability to its origins in business. With the history of requirements
documented, including the business definitions, it is possible to assign
responsibilities and undertake evaluations of future modifications and
development of new systems. The repository is composed by a data structure,
containing information related to the business decisions, characteristics of
business rules and characteristics of software functional requirements. From a
prototype it is illustrated the applicability of the proposed repository in the
business and system areas.

Keywords: Functional requirements; business rules; requirements traceability.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Motivação
As mudanças nos negócios de uma empresa são causadas por decisões

internas ou externas, como governo, leis, regulamentos e levam à adaptação
das regras de negócio e dos sistemas de informação.
Um processo de manutenção de sistema pode afetar o custo, o
cronograma e a qualidade de um projeto, devido a alterações desnecessárias,
geração de retrabalho, causando a insatisfação do cliente, podendo até levar
ao fracasso do projeto. Por estas razões, antes de executar as mudanças
deve-se identificar o que precisa ser alterado no sistema e estimar o tempo e o
custo para efetuar a manutenção.
A rastreabilidade de requisitos auxilia a análise das consequências das
mudanças e a verificação de inconsistências entre os requisitos por sua
capacidade de “descobrir a história de cada característica do sistema”
(HAMILTON; BEEBY, 1991 apud RAMESH; JARKE, 2001, p. 60).
As empresas são aconselhadas a incluir a rastreabilidade dos requisitos
em seu processo de desenvolvimento por razões tais como certificar-se de que
o sistema atende aos requisitos solicitados, melhorar o gerenciamento de
mudanças, comprovar conformidade com órgãos externos e facilitar a
manutenção (PANIS, 2010).
Porém, nos sistemas em que as regras de negócio e os requisitos são
implementados juntos dificulta-se a rastreabilidade, pois as regras ficam
escondidas nos requisitos e os detalhes de implementação são conhecidos
apenas pelos seus desenvolvedores. Para evitar este problema, as regras de
negócio e os requisitos devem ser documentados.
A primeira etapa para esta documentação é estabelecer a diferença entre
regras de negócio e requisitos. Segundo Ross (2011), as regras de negócio
representam o funcionamento do negócio, enquanto os requisitos representam
as necessidades que devem ser atendidas pelo sistema, ou seja, os requisitos
são derivados das regras de negócio. Com esta separação, pode-se dizer que
há rastreabilidade entre requisitos e regras de negócio.
A segunda etapa é determinar um modo de documentar as regras de
negócio e os requisitos de software separadamente. Autores como Bajec e
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Krisper (2005), Kovacic (2003) e Ciavatta (2009) destacam a importância em
gerenciar as regras de negócio durante o processo de desenvolvimento para
manter o sistema refletindo o negócio, porém seus trabalhos não tratam os
requisitos de software. Bajec e Krisper (2005) propõem um método para
gerenciamento das regras de negócio, em que uma das atividades é definir a
localização e a forma como as regras são implementadas. Kovacic (2003)
apresenta um metamodelo de negócio, em que transforma a regra de negócio
em componentes (processos e dados) do sistema. Ciavatta (2009) propõe um
modelo de repositório para o rastreamento de regras de negócio, no qual
associa as características das regras com os componentes lógicos (entidades e
casos de uso) e físicos (tabelas e funções) do sistema.

1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é apresentar um repositório de requisitos de

software, restrito aos funcionais e representados em um modelo de caso de
uso, que permita relacionar as decisões de negócio, as regras de negócio e os
requisitos de software, possibilitando rastrear os requisitos e sua origem nos
negócios.
O repositório é formado por uma estrutura de dados, contendo as
informações relacionadas às decisões de negócio, as características das
regras de negócio e as características dos requisitos funcionais de software.
Para avaliar a aplicabilidade do repositório elaborado é utilizado um protótipo
como exemplo de uso.
Este trabalho estende o repositório de regras de negócio proposto por
Ciavatta (2009), adicionando os requisitos funcionais de software.

1.3

Contribuições
Este trabalho contribui para complementar a relação entre negócio e

sistema de informação, incluindo a história dos requisitos funcionais de
software, no repositório elaborado por Ciavatta (2009). Com essa extensão, é
possível documentar as regras de negócio e os requisitos funcionais de
software, integrando as equipes de negócio e de sistema.
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Com a história dos requisitos documentada, incluindo as definições de
negócio, é possível atribuir responsabilidades e efetuar avaliações de
modificações futuras e de desenvolvimento de novos sistemas.

1.4

Método de trabalho
Para desenvolver este trabalho foram realizadas as seguintes atividades:
 Levantamento e análise de referências bibliográficas relacionadas ao
modelo de motivação do negócio, regras de negócio, requisitos de
software, engenharia de requisitos e rastreabilidade.
o Detalhamento do Modelo de Motivação do Negócio (OMG, 2010);
o Levantamento dos conceitos de regras de negócio e requisitos de
software para diferenciá-los;
o Análise de trabalhos que relacionam as regras de negócio com o
sistema de informação para definir a relação dos requisitos
funcionais de software com as regras de negócio;
o Estudo da representação dos requisitos de software por meio de
casos de uso e sua relação com as regras de negócio;
o Pesquisa sobre rastreabilidade de requisitos para compor os
elementos do repositório.
 Elaboração do repositório de requisitos de software e regras de
negócio.
o Elaboração do modelo conceitual de requisitos para representar as
características dos requisitos funcionais de software, incluindo partes
do modelo de repositório de regras de negócio elaborado por
Ciavatta (2009), pois ele é a base para elaboração deste trabalho;
o Extensão do modelo relacional do repositório (CIAVATTA, 2009),
incluindo os elementos apresentados no modelo conceitual de
requisitos funcionais de software.
 Aplicação de um exemplo no repositório de requisitos de software e
regras de negócio.
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o Utilização de um exemplo para avaliar a aplicabilidade do
repositório, por meio de inserções das decisões tomadas para um
plano de negócio, das regras criadas pelas decisões e dos requisitos
funcionais de software associados às regras em um protótipo.
 Análise dos resultados obtidos na elaboração do repositório de
requisitos de software e regras de negócio.
o Apresentação dos resultados obtidos com o protótipo desenvolvido,
verificando

se

o

repositório

elaborado

provê

informações

estruturadas para atender as equipes de negócio e de sistema.

1.5

Organização do trabalho
O trabalho está dividido em seis seções, cujos resumos são expostos a

seguir.
A seção 2, Regra de negócio e Requisito de software, detalha o modelo
de motivação do negócio e descreve conceitos de regras de negócio e
requisitos de software para diferenciá-los. Além disso, a seção mostra
conceitos de caso de uso e sua relação com a regra de negócio.
A seção 3, Rastreabilidade de requisitos, apresenta os conceitos e
metamodelos de rastreabilidade de requisitos.
A seção 4, Repositório de requisitos funcionais de software e regras de
negócio, apresenta o modelo conceitual e o modelo relacional do repositório
formado pelos elementos das decisões de negócio, regras de negócio e
requisitos funcionais de software.
A seção 5, Exemplo de aplicação do repositório, mostra um exemplo de
uso do repositório de requisitos de software proposto, por meio de inserções de
dados no protótipo.
A seção 6, Conclusão, apresenta os resultados obtidos e as sugestões
para trabalhos futuros.
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2
2.1

REGRA DE NEGÓCIO E REQUISITO DE SOFTWARE
Introdução
Nesta seção, são apresentados os conceitos de regra de negócio e

requisito de software e suas diferenças. Além disso, são apresentadas
definições de caso de uso e seu relacionamento com as regras de negócio,
buscando relacionar o negócio ao sistema de informação.
A seção inicia-se com o detalhamento do modelo de motivação do
negócio, pois a ideia básica é desenvolver um modelo de negócio antes de
iniciar o desenvolvimento do sistema. Desta forma, os planos do negócio
tornam-se a base para o desenvolvimento dos sistemas, garantindo que os
requisitos definidos sejam baseados nos objetivos de negócio identificados pela
empresa. A fonte dos requisitos conhecida facilita a atribuição de prioridades
por meio dos objetivos da empresa. Os requisitos ligados diretamente aos
objetivos da empresa têm prioridade alta, enquanto os outros requisitos
dependendo da ligação com o objetivo podem ter prioridade menor.

2.2

Modelo de Motivação do Negócio
O Modelo de Motivação do Negócio (do inglês Business Motivation Model

- BMM) é um metamodelo que fornece uma estrutura para o desenvolvimento,
a comunicação e o gerenciamento de plano de negócio.
Ele está dividido em duas áreas. A primeira contém os Fins e os Meios
dos planos de negócio. A segunda contém os Influenciadores e as Avaliações
(OMG, 2010). O BMM é detalhado a seguir.

2.2.1 Fim
O Fim é o que a empresa deseja alcançar. É formado pela Visão e
Resultado esperado, descritos a seguir:
 Visão: a perspectiva da empresa a longo prazo;
 Resultado esperado: pode ser uma meta ou um objetivo de negócio.
o Meta: qualitativa, genérica e não determinada no tempo;
o Objetivo: quantitativo, específico e com prazo definido.
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A hierarquia do Fim é apresentada na Figura 1.
Figura 1 – BMM – Hierarquia Fim

Fim

Resultado
esperado

Visão

Meta

Objetivo

Fonte: OMG (2010)

2.2.2 Meio
O Meio é como a empresa deseja alcançar o Fim. Pode ser uma Missão,
um Curso de ação ou uma Diretriz, descritos a seguir.
 Missão: composta pelas definições gerais das operações da empresa,
que atende à visão e tem estratégias para sua realização;
 Curso de ação: Estratégia ou Tática aplicada na empresa para atingir
os Resultados esperados. As Estratégias buscam as melhores
condições para a empresa e é implementada por meio de Táticas;
 Diretriz: indica a direção do curso de ação de uma empresa, definindo,
restringindo ou liberando características da empresa. A Diretriz é
composta por Política e Regra de negócio.
o Política de negócio: governa ou guia a empresa. Uma política de
negócio é menos estruturada que uma regra de negócio;
o Regra de negócio: é atômica e tem ação direta ou específica no
negócio. Pode ser aplicada por pessoas ou sistemas de informação.
O gerenciamento das regras a longo prazo permite comparar os
cenários e avaliar as mudanças necessárias. A regra de negócio
interna é uma obrigação ou necessidade de negócio.
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A hierarquia do Meio é apresentada na Figura 2.
Figura 2 – BMM – Hierarquia Meio

Meio

Curso de
ação

Missão

Estratégia

Diretriz

Tática

Política de
negócio

Regra de
negócio

Fonte: OMG (2010)

2.2.3 Influenciador
A empresa deve considerar os Influenciadores para impedir ou apoiar a
sua visão e missão. Após identificar os Influenciadores para os Meios e os
Fins, as Diretrizes devem ser colocadas em prática para gerenciar a empresa
em busca dos Resultados esperados. Os Influenciadores podem ser
classificados em:
 Externos: cliente, ambiente, parceiro, regulamentação, fornecedor ou
concorrente;
 Internos: premissa, valor corporativo, hábito, infraestrutura, problema,
prerrogativa gerencial ou recurso.

2.2.4 Avaliação
A Avaliação determina a importância dos Influenciadores para os Meios
ou Fins de um plano de negócio. É realizada a partir da Visão e dos Resultados
esperados. Pode afetar um Meio da empresa ou levar a novas Missões, Cursos
de ação ou Diretrizes. As pessoas podem fazer diferentes avaliações em cada
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momento, por isso deve-se registrar quem fez cada avaliação e quando foi feita
para que seja usada em análises futuras. A análise de cenário ou ambiente da
empresa é formada pela Força, Fraqueza, Oportunidade e Ameaça. O
resultado das Avaliações é o Impacto potencial.
O Impacto potencial pode resultar em Diretrizes para governar os Cursos
de ação ou apoiar os Fins. O Impacto potencial pode ser classificado em Risco
e Ganho potencial.
O Influenciador pode criar uma Política de negócio por meio de uma
Avaliação que identifique um Impacto potencial.
Uma visão geral do BMM é apresentada na Figura 3.
Figura 3 – BMM - Visão geral

Meio

Fim

Missão

Visão

Resultado esperado
Curso de ação
Estratégia
Tática

Meta

Objetivo

Diretriz
Política de negócio
Regra de negócio

Influenciador

Avaliação

Influenciador interno

... de Impacto
potencial ou
Influenciador

Influenciador externo

Fonte: OMG (2010)
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Os elementos do BMM direcionam a operação da empresa e resultam na
definição da regra de negócio.

2.3

Regra de negócio
As regras de negócio refletem as políticas do negócio. As empresas têm

políticas para satisfazer os seus objetivos, atender os clientes e obedecer às
leis ou convenções gerais do negócio (LEITE; LEONARDI, 1998).
Segundo Business Rule Group (BRG, 2000), regra de negócio é uma
declaração que define ou restringe características do negócio. Destina-se a
estruturar, controlar ou influenciar o funcionamento do negócio. As regras são
divididas em quatro categorias: termo, fato, restrição e derivação. A seguir temse a definição de cada categoria.
 Termo: palavra ou frase que tem um significado específico para o
negócio;
 Fato: associação entre termos que caracteriza o funcionamento do
negócio;
 Restrição: afirmação que restringe um funcionamento do negócio;
 Derivação: regra de negócio que define um novo conhecimento
originado de outro conhecimento. Pode ser um cálculo matemático
(derivado de um algoritmo matemático) ou uma inferência (derivada de
uma indução lógica ou uma dedução).
De acordo com Gottesdiener (2002), não existe um padrão para
classificar as regras de negócio e nem há necessidade de ter. Deve haver uma
adaptação de acordo com a necessidade desde que se definam os termos
utilizados em um glossário, pois os termos são a base para a elaboração das
regras de negócio. Von Halle (2002) concorda que não há um padrão universal
para classificar as regras de negócio.
O Quadro 1 apresenta as classificações para as regras de negócio
propostas por Gottesdiener (2002) e von Halle (2002). Essas classificações são
diferentes das citadas anteriormente referentes ao BRG (2000).
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Quadro 1 – Categorias da regra de negócio
Fonte
Gottesdiener (2002)

von Halle (2002)

Categoria














Termo
Fato
Restrição
Habilitadora de Ação
Derivação
Inferência
Termo
Fato
Restrição
Diretriz
Habilitadora de Ação
Computação
Inferência

Fonte: Elaborado pela autora

Para Morgan(2002), as regras de negócio devem ter as seguintes
características:
 Atômica: não podem ser quebradas;
 Não Ambígua: ter apenas uma interpretação;
 Compacta: normalmente com uma única frase curta;
 Consistente: uma descrição unificada e coerente;
 Compatível: usar os mesmos termos que o restante do modelo de
negócio.
Ross (2003) destaca que as regras de negócio devem ter os seguintes
princípios:
 Devem ser escritas e tornarem-se explícitas;
 Devem ser expressas em linguagem simples;
 Existirem independentemente de procedimentos e fluxos de trabalho;
 Devem ser construídas por fatos, e os fatos devem ser construídos por
conceitos representados por termos;
 Devem guiar ou influenciar o comportamento da forma desejada;
 Devem ser accessíveis a pessoas autorizadas;
 Devem ser especificadas por pessoas que tenham conhecimento;
 Devem ser gerenciadas.
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Para obter as regras de negócio, é preciso explorar todo o negócio,
capturar cada declaração que descreve como as empresas fazem os negócios
hoje, e antecipar as necessidades do negócio de amanhã (MATIGNON, 2011).
Além de estarem de acordo com o negócio, as regras não devem ser
codificadas em aplicações, pois não pertencem ao sistema de informação. Elas
são definidas/gerenciadas pela empresa e podem ser usadas para ajudar a
manter o sistema de informação refletindo os negócios da empresa (BAJEC;
KRISPER, 2005).
Gladys (2006) também diferencia regras de negócio de requisitos. As
regras são declarações que apresentam o que pode ou não ser feito num
negócio, ou fornece critérios e condições para tomar uma decisão. Os
requisitos permitem a implementação e cumprimento das regras de negócio. A
mudança de uma palavra em uma regra pode significar requisitos diferentes ou
adicionais.
Gottesdiener (2000) também concorda que as regras de negócio são
diferentes dos requisitos. As regras são artefatos do negócio e não do sistema,
e nem todas as regras são implementadas no sistema. As regras de negócio
são as decisões, as diretrizes, as premissas, os controles que estão por trás da
funcionalidade. Porém, como as regras de negócio se escondem por trás dos
requisitos de software torna-se fácil perdê-las. Por isso, as equipes de
desenvolvimento de software precisam de orientação formal para descobrir,
analisar e capturar as regras de negócio. Caso contrário, os desenvolvedores
fazem somente o necessário para escrever o código, implementando o sistema
com base nas suas hipóteses. Isso pode ser evitado com a definição das
regras durante a fase de análise de requisitos. A falta de foco na captura das
regras de negócio pode levar ao retrabalho. As regras devem ser capturadas e
rastreadas, assim como os requisitos.
Para Leite e Leonardi (1998), as regras tornam-se requisitos, ou seja,
podem ser implementadas em um sistema. Porém, quando essas regras não
estão documentadas e gerenciadas podem ter diferentes interpretações, por
isso saber onde e como cada regra é implementada facilita a manutenção do
sistema.
De acordo com Nijpels (2005), as regras de negócio são parte do
processo de análise de requisitos. Para ele, a combinação da modelagem de
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processos de negócio, gestão de regras de negócio e modelagem conceitual
de dados, descreve o modelo de negócio que sustenta os requisitos de
software.
Ross (2010) destaca que as equipes de desenvolvimento de software
precisam parar de pensar em regras de negócio como uma forma de requisito
de software, devendo projetá-las separadamente.
Segundo Steinke e Nickolette (2003), as regras de negócio devem ser
documentadas para que possam ser usadas no levantamento de requisitos,
pois quando uma regra de negócio é desconhecida do desenvolvedor o
sistema pode não funcionar como esperado. Neste caso, um repositório de
regras de negócio pode ajudar na consulta as regras e na sua relação com os
requisitos antes do início do desenvolvimento. Depois de armazenadas, as
regras não precisam ser levantadas e validadas a cada projeto.
Von Halle (2002) considera que as empresas precisam de sistemas nos
quais as regras de negócio sejam separadas dos outros componentes para que
todos

as

conheçam

e

consigam

rastreá-las

da

sua

origem

até

a

implementação. As regras não devem ser introduzidas nas especificações e
nos códigos dos programas, pois dificultam as mudanças.
Segundo Kovacic (2003), embora várias publicações da área enfatizem a
importância de manter um sistema de informação alinhado com o ambiente de
negócio, não existe um método padrão que determine como atingir este
objetivo. Desta forma, o autor propõe um metamodelo de processo de negócio
para estabelecer um elo entre a modelagem de negócio e o sistema de
informação, por meio das regras de negócio.
No

metamodelo,

as

regras

de

negócio

são

classificadas

em

comportamentais e estruturais. As comportamentais são as metas, os fatores
críticos de sucesso, os processos de negócio, as atividades, as regras e os
eventos. As estruturais são os dados, os eventos, as condições e as ações.
Para a definição das regras é utilizada a combinação de Evento, Condição e
Ação (ECA) definida a seguir.
 Evento: especifica quando a regra deve ser executada;
 Condição: indica a condição que deve ser verificada antes da execução
de uma ação;
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 Ação: define o que deve ser executado, após aplicação de uma
condição.
O metamodelo é representado na Figura 4 pela notação Integration
Definition for Information Modeling (IDEF1X) formada pelas entidades e
relacionamentos. As entidades são classificadas em: dependentes (ou fracas) e
independentes (ou fortes). As entidades dependentes (representadas por
retângulos com os cantos arredondados) possuem identificador de outra
entidade no seu identificador. As entidades independentes (representadas por
retângulos com os cantos retos) não possuem identificador de outra entidade
em seu identificador. A generalização/especialização é representada pelo
símbolo

.

Figura 4 – Metamodelo de Processo de negócio

Meta

Fator crítico de sucesso

Regra de negócio

Dado

Processo de negócio

Atividade

Regra atividade

Regra global

Evento

Regra estrutural

Condição

Ação

Componente do sistema

Fonte: Kovacic (2003)

Kovacic (2003) descreve a importância do gerenciamento de regras de
negócio para possibilitar o rastreamento, desde a origem de uma regra de
negócio até a sua implementação em um sistema de informação. Como as
regras são escritas em linguagem natural, o processo de negócio deve ser

25
modelado para possibilitar a visualização das consequências das mudanças e
as adaptações necessárias para que as regras sejam implementadas.
Bajec e Krisper (2005) também reconhecem o valor das regras de
negócio no desenvolvimento do sistema. Eles propõem um método contendo
as atividades necessárias para estabelecer e preservar a ligação entre o
negócio

e

o

sistema.

As

atividades

classificadas

como

negócio,

desenvolvimento de sistema e manutenção/monitoramento das regras de
negócio, são citadas a seguir.
As atividades de negócio capturam e armazenam os elementos de
negócio, que servem de fonte para as regras de negócio, tais como as metas,
os problemas, os processos, as funções, as unidades organizacionais e os
conceitos para definir os termos do negócio. São elas:
a) Identificação das regras de negócio;
b) Identificação das regras externas;
c) Refinamento das regras;
d) Identificação dos recursos e atores das regras de negócio;
e) Consistência e validação dos conflitos entre as regras de negócio.
As atividades de desenvolvimento de sistema gerenciam as informações
sobre as regras de negócio durante o desenvolvimento do sistema. São elas:
a) Levantamento das regras de negócio que representam os requisitos;
b) Análise e classificação das regras de negócio;
c) Consistência e validação dos conflitos entre as regras de negócio;
d) Modelagem das regras de negócio (é opcional para as regras simples
ou as modeladas anteriormente);
e) Implementação da regra de negócio (onde e como as regras são
implementadas).
As atividades de manutenção e monitoramento das regras de negócio
podem ser realizadas para o negócio ou para o desenvolvimento do sistema.
São elas:
a) Controle de mudança (para cada mudança, registrar o motivo, o
responsável pela solicitação e pela aprovação e quando as regras
serão aplicadas);
b) Controle de versão para permitir rastrear a história de cada regra;
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c) Análise das dependências entre as regras e os componentes para o
gerenciamento de mudança.
Além do método, os autores apresentam uma ferramenta de suporte para
o processo de gerenciamento de regras de negócio, que permite armazenar as
informações coletadas nas atividades em um repositório e possibilita o acesso
aos usuários de negócio e desenvolvedores.
O método proposto por Bajec e Krisper (2005) é uma síntese das
atividades relacionadas às regras de negócio dentro da modelagem de negócio
de uma empresa. As informações contidas nas atividades auxiliam a
elaboração dos dados do repositório em relação às regras de negócio.
Os trabalhos de Bajec e Krisper (2005) e Kovacic (2003) enfatizam a área
de negócio, porém o relacionamento das regras de negócio com os sistemas
de informação limita-se a “como” e “onde” as regras são implementadas. Mas,
os elementos afetados pelas decisões de negócio não se restringem às regras
de negócio. Os requisitos de software também são afetados por estas
decisões, mas não são tratados nestas pesquisas.

2.4

Requisito de software
Um requisito de software é uma característica desenvolvida ou adaptada

em um software para resolver um problema. Este problema pode ser
automatizar uma tarefa, apoiar os processos de negócio da empresa, corrigir
falhas existentes no software ou controlar um dispositivo. Os requisitos de
software são uma combinação de requisitos, pessoas de diferentes níveis da
empresa e do ambiente em que o software irá operar (SWEBOK, 2004).
De acordo com a norma IEEE Std 610.12 (1990) requisito é:
a) Uma condição ou capacidade necessária para um usuário resolver um
problema ou atingir um objetivo;
b) Uma condição ou capacidade que deve ser satisfeita pelo sistema
para satisfazer um contrato, um padrão, uma especificação ou
documentos impostos formalmente;
c) Uma representação documentada de uma condição ou capacidade
como em (a) ou (b).
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Para Kotonya e Sommerville (1998), requisitos são descrições do
comportamento do sistema, informações do domínio da aplicação, restrições
da operação do sistema, especificação de uma propriedade do sistema.
Gottesdiener (2002) define requisito como a capacidade operacional de
um sistema ou processo para satisfazer as necessidades do usuário. Os
requisitos são classificados em funcionais (funcionalidades esperadas pelo
usuário) e não funcionais (atributos de qualidade do software como
desempenho e segurança).
De acordo com SWEBOK (2004), os requisitos funcionais descrevem as
funções que o software deve executar, enquanto os requisitos não funcionais
são as restrições ou requisitos de qualidade.
Faulk (1995) afirma que o objetivo dos requisitos é entender e especificar
“o quê” deve ser feito ao invés de “como” deve ser feito.
Para Wiegers (2003), um consenso na área de software é que os
requisitos devem ser documentados. A documentação que contém a definição
do software é chamada especificação de requisitos. Esta especificação pode
estar em um documento, um banco de dados, um caso de uso, um repositório
de requisitos, ou uma combinação destes tipos.
De acordo com a norma IEEE Std 830 (1998), a Especificação de
Requisitos de Software (do inglês Software Requirements Specification – SRS)
deve definir os requisitos, mas não deve descrever os detalhes do projeto e de
implementação.
Para Pressman (2006), conforme os requisitos são coletados, as funções
e as características do sistema começam a ser materializar. No entanto, para
avançar

nas

atividades

de

engenharia

de

software

a

equipe

de

desenvolvimento tem que entender como estas funções e características serão
utilizadas pelos usuários. Para isso, desenvolvedores e usuários criam um
conjunto de cenários que identificam o uso do sistema a ser desenvolvido. Os
cenários, na forma de casos de uso, fornecem uma descrição de como o
sistema será usado.
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2.5

Caso de uso
Embora o termo caso de uso tenha sido usado por Ivar Jacobson pela

primeira vez em 1986, ele estava trabalhando no conceito desde 1967
(JACOBSON, 2004). Primeiro, ele modelou um sistema de telecomunicações
somente nomeando e listando suas funções, sem detalhá-las. Essa
modelagem foi chamada casos de tráfego. Em 1986, ele transformou os casos
de tráfego em casos de uso focando nas definições das funcionalidades. Desde
então, os casos de uso vem sendo usados para especificar os requisitos
funcionais de software, ajudando na comunicação com o cliente.
Para Fowler (2005), os casos de uso são uma ferramenta que ajuda no
entendimento dos requisitos funcionais, pois descrevem as interações entre os
usuários e o sistema, fornecendo uma narrativa da utilização do sistema.
Cockburn (2005) define caso de uso como um contrato que descreve o
comportamento do sistema em várias condições conforme o sistema responde
a uma solicitação de um dos interessados.
De acordo com Jacobson (2004), existem 4 tipos de casos de uso:
 Concreto: caso de uso que pode ser instanciado;
 Generalização: caso de uso que pode ser especializado por outro caso
de uso;
 Extensão: caso de uso adiciona um comportamento a um caso de uso
existente, sem alterar o conteúdo do original;
 Inclusão: caso de uso descreve um comportamento que pode ser
utilizado por outros casos de uso.
As vantagens do caso de uso de acordo com Larman (2007) são:
 Possibilitar a comunicação entre diferentes interessados no projeto;
 Permitir estimar os custos e a complexidade do sistema;
 Ajudar a definir as prioridades de implementação e a equipe necessária
para o desenvolvimento;
 Descobrir um novo interessado, objetivo ou regra de negócio durante o
levantamento.
Para representar os casos de uso existem vários formatos de gabaritos. O
gabarito usado neste trabalho é o proposto pelo Rational Unified Process
(RUP, 2003) que possui o seguinte formato:
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 Nome: nome do caso de uso;
 Descrição: descreve a finalidade do caso de uso;
 Ator: pode ser uma pessoa, uma empresa ou um sistema que chama o
sistema para executar um serviço. Geralmente, o caso de uso é
iniciado por um ator;
 Fluxo de Eventos: descrição do que o sistema deve fazer e não como
deve ser feito. Ele é formado pelo fluxo básico e pelo fluxo alternativo;
o Fluxo Básico: é formado por um conjunto de passos de ação dos
atores para alcançar o objetivo, seja um ator realizando uma tarefa
ou passando uma informação para outro ator;
o Fluxo Alternativo: cada ponto no qual o comportamento desvia para
uma condição particular, podendo ser uma condição de falha ou de
sucesso alternativo;
 Pré-condição: descreve a condição que deve ser verdadeira antes que
o caso de uso comece;
 Pós-condição: descreve a condição que o sistema deve estar no final
do caso de uso;
 Requisitos

especiais:

descreve

os

requisitos

não

funcionais

relacionados ao caso de uso;
 Pontos de extensão: define a localização dos pontos de extensão no
fluxo de eventos. Ele tem um nome e uma lista de referências a um ou
mais locais do fluxo de eventos, sendo referência para os demais
casos de uso que deverão ser executados.
Para Cockburn (2005), os casos de uso são como uma estrutura de
ligação do projeto, conforme mostrado na Figura 5. Eles ajudam associar
informações do perfil de usuário, regras de negócio e formatos de dados. Além
disso, fora do documento de requisitos, auxiliam no planejamento das
informações do projeto como datas de entregas, equipes, prioridades e estado
do desenvolvimento. Também ajudam a equipe de desenvolvimento a rastrear
resultados como os projetos de Interface com o Usuário (IU) e os testes do
sistema. Por ser essa estrutura de ligação do projeto, os casos de uso
proporcionam o rastreamento dos requisitos. Se um novo caso de uso é
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adicionado, nota-se que o escopo aumentou e, portanto, o plano de projeto
deve mudar (KULAK; GUINEY, 2003).
Figura 5 – Modelo de Requisitos

Fonte: Cockburn (2005)

2.6

Caso de uso e Regra de negócio
Kulak e Guiney (2003) propõem uma combinação de casos de uso com

as regras de negócio, na qual os casos de uso tratam os requisitos por meio
das interações dos atores e o sistema e as regras de negócio regem estas
interações estabelecendo o ambiente em que o sistema opera.
O relacionamento do caso de uso com a regra de negócio é útil, pois
quando ocorre uma mudança na regra de negócio identificam-se os casos de
uso que precisam ser verificados e vice-versa. Deve haver uma sinergia do
caso de uso com a regra para que o sistema atenda às necessidades de
negócio (GOTTESDIENER, 1999) e (MORGAN, 2002).
Von Halle e Goldberg (2010) concordam que os casos de uso e as regras
de negócio trabalham juntos. Mas, como eles representam considerações
diferentes, deve-se escolher uma forma de separá-los. As regras de negócio
como têm sua própria existência, independente de “como” e “onde” elas são
executadas, e se automatizadas ou não, elas devem ter o seu próprio modelo.
O principal benefício de separá-los é gerenciá-los de forma independente. Além
disso, a separação permite:
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 Alterar as regras de negócio sem afetar os casos de uso e vice-versa;
 Compartilhar uma regra de negócio em vários casos de uso;
 Definir, analisar e testar as regras de negócio antes, ou em paralelo,
com o desenvolvimento dos casos de uso;
 Interagir o desenvolvimento dos casos de uso e a captura da regra de
negócio;
 Envolver diferentes pessoas de negócio no desenvolvimento do caso
de uso e na captura de regra de negócio, se necessário.
Para tratar esta separação von Halle e Goldberg (2010) propõem associar
os casos de uso a um repositório de regras de negócio. Com isso, os casos de
uso ficam simplificados, pois não terão as regras de negócio dentro deles. Esta
abordagem está ilustrada na Figura 6, na qual um passo do caso de uso está
associado aos identificadores da regra de negócio. Um identificador aponta
para uma declaração de regra de negócio do repositório de regras. Desta
maneira, as regras de negócio e os casos de uso ficam referenciados.
Figura 6 – Caso de uso e Regra de negócio
Caso de uso


Nome: Saque no caixa eletrônico



Descrição: Ator quer retirar dinheiro da conta



Atores:

Cliente
Representante do Cliente

Repositório
Regra de negócio


Regra de negócio 1

- (texto)


Regra de negócio 44

- (texto)



Casos de Uso Relacionados





Pré-condições

- (texto)



Fluxo básico



1. Caso de uso começa quando o ator insere cartão no caixa eletrônico
2. Validar cliente
Regra de negócio #44, #56
3. Verificar se o cliente tem fundo suficiente
Regra de negócio #332
4. Subtrair o valor da conta
5. Entregar dinheiro
6. Caso de uso encerrado com a distribuição do dinheiro



Pós-condições

Fonte: Von Halle e Goldberg (2010)

Regra de negócio 56

Regra de negócio 332

- (texto)
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As vantagens desta abordagem são:
 Estabelecer as regras de negócio como um produto fora do caso de
uso, incentivando o compartilhamento das regras de negócio;
 O repositório de regras de negócio pode ter dados específicos como
data de vigência, data de validade e versão da regra;
 Para modificar uma regra de negócio altera-se o repositório de regras
sem afetar os casos de uso.
A desvantagem é o tratamento de regras individuais, obrigando alterar o
caso de uso quando se precisa fazer alteração na associação de grupos de
regras.

2.7

Conclusão
Os elementos do BMM são desenvolvidos a partir de uma perspectiva de

negócio. O BMM beneficia a rastreabilidade de requisitos, pois com os
requisitos associados às metas, os riscos de negócio são identificados e as
relações são rastreadas para os processos de negócio, as metas de negócio e
os indicadores de desempenho. O processo de levantamento de requisitos é
outro beneficiado, pois os requisitos são definidos com os objetivos em mente
(ROSS, 2012).
Mas para que os sistemas sejam consistentes com os negócios, deve
haver uma documentação, desde a origem nos negócios até a implementação
nos sistemas, que possibilite determinar as implicações das mudanças. Porém,
como foi destacado nesta seção, regras de negócio e requisitos de software
são conceitos diferentes e precisam ser documentados separadamente para
possibilitar rastreá-los. Os casos de uso são uma forma de documentar os
requisitos funcionais e associá-los as regras de negócio para facilitar tal
rastreabilidade. Por isso, os casos de uso são usados neste trabalho para
especificar os requisitos funcionais de software.
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3.1

RASTREABILIDADE DE REQUISITOS
Introdução
Nesta seção, são apresentados os conceitos sobre engenharia de

requisitos, rastreabilidade de requisitos e os metamodelos de rastreabilidade
adotados neste trabalho.

3.2

Engenharia de requisitos
Leffingwell e Widrig (2003) afirmam que o sucesso ou fracasso de um

projeto é determinado pela conformidade dos requisitos levantados com as
características do sistema produzido. Para descobrir os requisitos, é necessário
escrevê-los, organizá-los e monitorá-los durante as mudanças. A engenharia
de requisitos trata destas atividades.
Kotonya e Sommerville (1998) definem o processo da engenharia de
requisitos como um conjunto de atividades para derivar, validar e manter um
documento de requisitos de sistema. As atividades incluem elicitar, analisar,
negociar e validar os requisitos. O processo da engenharia de requisitos é
formado pelas seguintes entradas e saídas:
 Informações de sistemas existentes (entrada): informações sobre as
funcionalidades que serão alteradas do sistema ou de outros sistemas
que interagem com o que está sendo especificado;
 Necessidades

dos

interessados

(entrada):

descrições

das

necessidades dos interessados para auxiliar o seu trabalho;
 Padrões

da

organização

(entrada):

padrões

usados

em

uma

organização relacionados a pratica de desenvolvimento de sistema ou
ao sistema de gestão de qualidade;
 Regulamentos

(entrada):

regulamentos

externos

tais

como,

regulamento de saúde e segurança que se aplicam ao sistema;
 Informações de domínio (entrada): informações gerais sobre a
aplicação do domínio do sistema;
 Requisitos negociados (saída): descrição dos requisitos do sistema
entendida e aceita pelos interessados;
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 Especificação de requisitos (saída): especificação detalhada das
funcionalidades do sistema que devem ser desenvolvidas;
 Modelos de sistema (saída): conjunto de modelos tais como, modelo de
fluxo de dados, modelo de objeto, modelo de processo que descreva
as perspectivas do sistema.
O processo da engenharia de requisitos é ilustrado na Figura 7.
Figura 7 – Processo da Engenharia de requisitos
Informações de
sistemas
existentes
Necessidades
dos
interessados

Padrões da
organização

Regulamentos

Requisitos
negociados

Processo da
Engenharia de
requisitos

Especificação
de requisitos

Modelos de
sistema

Informações de
domínio

Fonte: Kotonya e Sommerville (1998)

A engenharia de requisitos não é apenas um processo de levantamento e
especificação de requisitos, é também um processo para facilitar a
comunicação entre as pessoas envolvidas no projeto. A forma como os
requisitos são documentados é importante para garantir que eles possam ser
lidos, analisados, (re) escritos e validados (NUSEIBEH; EASTERBROOK,
2000).
Segundo Kotonya e Sommerville (1998), poucas empresas têm um
processo da engenharia de requisitos explicitamente definido e padronizado.
As pessoas envolvidas no processo é que decidem o que/quando deve ser
feito, quais informações são necessárias e quais ferramentas devem ser
usadas.
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A engenharia de requisitos como as outras atividades da engenharia de
software precisa ser adaptada às necessidades do processo, do projeto, do
produto e da equipe (PRESSMAN, 2006).
Joosten (2007) afirma que uma dificuldade da engenharia de requisitos é
unificar o processo informal de levantamento das necessidades do usuário com
o processo formal de especificação de um sistema de informação. A primeira
requer técnicas informais e habilidades comunicativas e a segunda requer
técnicas formais para determinar as características desejadas no sistema e seu
contexto.
Wiegers (2003) divide a engenharia de requisitos em duas áreas:
desenvolvimento e gerenciamento de requisitos, como apresentado na Figura
8. O desenvolvimento de requisitos engloba as atividades de levantar, avaliar,
documentar e validar os requisitos por meio dos processos de elicitação,
análise, especificação e validação. O gerenciamento de requisitos envolve as
atividades de controle de mudança, controle de versão, rastreabilidade do
estado do requisito (proposto, aprovado, implementado, verificado, excluído e
rejeitado) e rastreabilidade do requisito. Para gerenciar essas atividades de
gerenciamento, deve haver um responsável que defina os mecanismos de
armazenamento (como uma ferramenta de gerenciamento de requisitos) e os
atributos dos requisitos. Além disso, o responsável deve gerenciar os estados
dos requisitos e as atualizações de dados de rastreabilidade e gerar os
relatórios de atividades de mudanças.
Figura 8 - Áreas da Engenharia de requisitos
Engenharia
de requisitos

Desenvolvimento
de requisitos

Elicitação

Análise

Fonte: Wiegers (2003)

Especificação

Gerenciamento
de requisitos

Validação
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As atividades do gerenciamento de requisitos ajudam a equipe a
identificar, controlar, rastrear e modificar os requisitos a qualquer momento
durante o projeto (PRESSMAN, 2006).
De acordo Nuseibeh e Easterbrook (2000), no centro do gerenciamento
de requisitos está a rastreabilidade.
A Figura 9 mostra o posicionamento da Rastreabilidade de Requisitos
(RR), no Gerenciamento de Requisitos (GR), na Engenharia de Requisitos (ER)
e na Engenharia de Software (ES), segundo Raja e Kamran (2008).
Figura 9 – Posicionamento da Rastreabilidade de requisitos

Fonte: Raja e Kamran (2008)

O

gerenciamento

de

requisitos

exige

que

as

informações

de

rastreabilidade sejam registradas, como por exemplo, a ligação dos requisitos
com as fontes dos requisitos e o projeto de sistema (KOTONYA;
SOMMERVILLE, 1998).
Para Wiegers (2003), a utilização de uma ferramenta auxilia no
gerenciamento de requisitos, pois ajuda na realização das seguintes tarefas:
 Manutenção do histórico das alterações de cada requisito para
gerenciar as versões e as mudanças;
 Armazenamento dos atributos dos requisitos como a data de criação do
requisito e o número de versão;
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 Capacidade de consulta a subconjuntos de requisitos como, por
exemplo, uma lista de requisitos derivados de uma regra de negócio
para verificar as consequências de uma mudança na regra;
 Ligação entre os requisitos para facilitar a análise da consequência de
uma mudança, identificando os requisitos afetados;
 Controle do estado de cada requisito durante o desenvolvimento para
monitorar o estado do projeto;
 Armazenamento dos requisitos em uma base de dados para facilitar o
reuso e evitar a duplicação de requisitos.
Além disso, cada requisito funcional deve ter atributos associados a ele.
Estes atributos podem ser armazenados em uma planilha, um banco de dados
ou numa ferramenta de gerenciamento de requisitos (WIEGERS, 2003). As
ferramentas permitem filtrar, classificar e consultar um conjunto de requisitos
com base nos seus atributos. Os atributos sugeridos pelo autor são:
 Data que o requisito foi criado;
 O número da versão atual;
 Autor que escreveu o requisito;
 Responsável por garantir que o requisito seja cumprido;
 Proprietário do requisito ou uma lista de interessados que decida sobre
as mudanças propostas;
 Estado do requisito;
 Origem ou fonte do requisito;
 A razão do requisito;
 Subsistemas nos quais o requisito está alocado;
 Número de versão do produto no qual o requisito está alocado.
Kelleher (2006) também concorda que é necessário definir atributos como
autor, responsável, origem ou razão, número da versão, estado, prioridade,
custo, dificuldade, estabilidade e risco para possibilitar a rastreabilidade. Além
disso, todos os itens devem ter controle de versão para permitir a consulta de
histórico e a verificação das relações com outros itens.
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3.3

Rastreabilidade de requisitos
Segundo Gotel e Finkelstein (1994), rastreabilidade é a capacidade de

descrever e seguir a vida de um requisito, para frente e para trás, desde a sua
origem, passando pela especificação, desenvolvimento até a implantação e
uso, e durante o refinamento e a iteração das fases.
De acordo com SWEBOK (2004), a rastreabilidade de requisitos está
preocupada com a recuperação da origem dos requisitos e a previsão dos
efeitos dos requisitos.
A rastreabilidade é usada para diferentes finalidades. Para o gerente,
para mostrar que os requisitos acordados foram satisfeitos. Para o
desenvolvedor, para acompanhar a evolução dos requisitos e verificar se eles
foram atendidos pelo sistema. Para as equipes de projeto e de manutenção,
para verificar o que deve ser alterado para atender às mudanças,
independentemente do conhecimento do desenvolvedor (AIZENBUD-RESHEF
et al., 2006).
Requisitos não podem ser gerenciados sem rastreabilidade. Para Kotonya
e Sommerville (1998), um requisito é rastreável quando se identifica quem o
solicitou (a fonte), por que ele existe (a razão), quais os outros requisitos
relacionados a ele (dependência entre requisitos) e como ele se relaciona com
as outras informações de projeto, de implementação e de documentação do
sistema. A informação de rastreabilidade é usada para encontrar os requisitos
afetados por uma mudança.
Segundo Aizenbud-Reshef et al. (2006) como os requisitos normalmente
são escritos de maneira informal, exige-se que as pessoas os entendam e os
validem manualmente, tornando complicado manter as informações de
rastreabilidade atualizadas.
Para possibilitar a rastreabilidade, cada requisito deve ser único e
rotulado para que se possa consultá-lo em todo o sistema (WIEGERS, 2003).
Existem dois tipos de rastreabilidade de requisitos: pré e pósrastreabilidade. A pré-rastreabilidade (para trás) documenta a origem dos
requisitos e a pós-rastreabilidade (para frente) associa os requisitos ao projeto
e implementação do sistema (POHL, 1996). A Figura 10 mostra como estas
ligações possibilitam acompanhar a vida de um requisito, em ambas as
direções.
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Figura 10 – Tipos de Rastreabilidade de requisitos

Pré-rastreabilidade
Origem dos
requisitos

Pós-rastreabilidade

Especificação
de requisitos

Projeto e
Implementação

Fonte: Adaptação de Pohl (1996)

A rastreabilidade de requisitos teve início nos anos 70 para responder às
questões sobre a necessidade do requisito, sua forma de implementação e as
consequências de uma mudança. O primeiro método usado para o
rastreamento foi a referência cruzada (AIZENBUD-RESHEF et al., 2006).
Desde então, diferentes técnicas têm sido utilizadas para representá-la.
Toranzo, Castro e Mello (2002) propõem quatro estratégias para a
rastreabilidade de requisitos:
a) Classificar as informações que serão rastreadas em: ambiental,
organizacional, gerencial e desenvolvimento;
b) Um metamodelo para indicar os tipos de relacionamentos que podem
ser estabelecidos entre os elementos que representam as informações
rastreadas de um sistema;
c) Um modelo intermediário para o rastreamento de requisitos que
propõe classes de informações que podem ajudar a elicitação das
informações que farão parte de um modelo de rastreamento;
d) Um processo para aplicar as três estratégias anteriores, organizando
as

atividades

necessárias

para

desenvolver

um

modelo

de

rastreamento.
3.4

Metamodelo de rastreabilidade de requisitos
Ramesh e Jarke (2001) realizaram um estudo com 30 grupos de 26

empresas

da

indústria

como,

aeroespacial,

farmacêutica,

eletrônica,

telecomunicação, desenvolvimento de hardware, governo, defesa e integração
de sistema. Cada grupo era formado por 5 participantes com experiência média
de 15 anos nas áreas de desenvolvimento de sistema como, gerenciamento de
projeto, treinamento, gerenciamento de requisitos, teste, qualidade, suporte e
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implementação. Os participantes foram classificados em dois grupos de
usuário: baixo e alto nível.
Os usuários de baixo nível são inexperientes e consideram a
rastreabilidade uma obrigação vinda de uma ordem superior ou para atender as
normas. Os usuários de alto nível são experientes e consideram a
rastreabilidade um meio de satisfazer o cliente e ter um acompanhamento
durante todo o desenvolvimento.
O Quadro 2 apresenta as características do usuário de baixo nível e do
usuário de alto nível.
Quadro 2 – Características do usuário de baixo nível e de alto nível
Característica
Número de empresas no
estudo

Usuário de baixo nível
Nove

Usuário de alto nível
Dezessete

Número de participantes

Cinquenta e quatro

Oitenta e quatro

Complexidade típica do
sistema

Aproximadamente mil
requisitos

Aproximadamente dez mil
requisitos

Nível de experiência em
rastreabilidade

Zero a dois anos

Cinco a dez anos

Definição do usuário
para rastreabilidade

Transformação de documento
de requisitos em projeto.

Aumento da probabilidade
de um sistema atender os
requisitos do cliente.

Principais aplicações da
rastreabilidade






 Cobertura do ciclo de
vida, incluindo usuários e
clientes;
 Captura de problemas,
decisões e razões;
 Rastreamento das
dimensões do produto e
do processo.

Decomposição de requisitos;
Alocação de requisitos;
Verificação de conformidade;
Controle de mudança.

Fonte: Ramesh e Jarke (2001)

O estudo foi dividido em duas fases. Na primeira fase foi desenvolvido um
metamodelo
rastreabilidade

de

rastreabilidade

dos

objetos

que

representa

produzidos,

as

as

pessoas

integrações

de

envolvidas

no

desenvolvimento do sistema e as fontes nas quais as informações de
rastreabilidade são capturadas. Cada entidade do metamodelo é detalhada a
seguir.
 Objeto: representa as entradas e as saídas do processo de
desenvolvimento de sistema como, requisito, premissa, projeto,
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componente do sistema, decisão, razão, alternativa e fator crítico de
sucesso. Os objetos são criados na análise do sistema e nas atividades
do projeto;
 Envolvido: representa os participantes no desenvolvimento do sistema
e nas atividades do ciclo de vida de manutenção como, gerente do
projeto, analista de sistema e projetista. Estes envolvidos agem em
diferentes papéis no estabelecimento e uso de vários objetos
conceituais, e nas relações de rastreabilidade;
 Fonte: documenta todos os objetos. As fontes podem ser um
documento de especificação de requisitos, ata de reunião, documento
do projeto ou memorando. Os envolvidos gerenciam estas fontes.
A Figura 11 mostra o metamodelo de rastreabilidade.
Figura 11 – Metamodelo de Rastreabilidade
Envolvido

rastreia

tem papel em

Objeto

gerencia

documenta

Fonte

Fonte: Ramesh e Jarke (2001)

Este metamodelo pode ser usado para representar as seguintes
dimensões da rastreabilidade:
 Qual informação é representada, incluindo os atributos e as
características?
 Quem são os envolvidos que têm diferentes papéis na criação,
manutenção dos objetos e na relação de rastreabilidade?
 Onde estão representadas as fontes que documentam a informação de
rastreabilidade? Todos os objetos são documentados pelas fontes.
 Como a informação é representada e como ela se relaciona com os
outros componentes de rastreabilidade?
 Por quê o objeto foi criado, modificado ou expandido?
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 Quando a informação foi capturada, modificada ou expandida?
Na segunda fase, foi desenvolvido um modelo de referência da prática da
rastreabilidade, que inclui a identificação das pessoas envolvidas, as fases do
ciclo de vida do sistema, os componentes do sistema e as várias visões da
rastreabilidade.
Para o usuário de baixo nível, a associação de cada requisito de software
a um componente do sistema é considerada importante. O componente pode
ser associado a um sistema externo. O procedimento de verificação de
conformidade é desenvolvido para cada requisito e aplicado ao componente do
sistema. O modelo de rastreabilidade para o usuário de baixo nível é
apresentado na Figura 12.
Figura 12 – Modelo de Rastreabilidade para usuário de baixo nível
deriva
Requisito

desenvolvido para

satisfaz

Procedimento
de verificação
de conformidade

realizado em

alocado para

Componente
depende de
integra com

Sistema externo

Fonte: Ramesh e Jarke (2001)

Para o usuário de alto nível, o software é construído para satisfazer às
necessidades da empresa. Estas necessidades geram, além dos requisitos de
software, propostas de mudanças que resultam em alteração de requisitos.
Outro fator considerado é a necessidade de determinar os fatores críticos de
sucesso. Os autores destacam a importância do registro das decisões tomadas
e dos argumentos utilizados para resolver os problemas. Os componentes
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podem ser associados com os sistemas externos. Os procedimentos de
verificação de conformidade são executados para verificar se os componentes
atendem aos requisitos, podendo gerar novas propostas de mudanças.
O modelo de rastreabilidade para o usuário de alto nível é dividido em
quatro submodelos: Gerenciamento de requisitos, Razão, Alocação de projeto
e Verificação de conformidade.
O submodelo Gerenciamento de requisitos mostra que os sistemas são
construídos

para

atender

às

necessidades

organizacionais.

Estas

necessidades são detalhadas nos cenários. Os objetivos do sistema são
justificados pelas necessidades organizacionais e geram os requisitos. Além
disso, destaca-se a importância em determinar os fatores que são críticos para
o sucesso do projeto e para o gerenciamento de requisitos. A Figura 13
apresenta o submodelo Gerenciamento de requisitos.
Figura 13 – Submodelo Gerenciamento de requisitos
Necessidade
organizacional
Necessidade
operacional

Necessidade
estratégica

descreve

Cenário

justifica
identifica

Objetivo do
sistema

descreve

Fator crítico
de sucesso

gera
Proposta de
mudança

gera

descreve

elabora

modifica

gerenciado por
Recurso

deriva

Requisito
baseado em
depende de parte de

Regra

Restrição

Padrão

Fonte: Ramesh e Jarke (2001)

Política

Método
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O submodelo Razão mostra que a especificação, a elaboração, a
decomposição, a derivação e a modificação de objetos geram problemas ou
conflitos devido a diferentes interpretações, restrições, pontos de vistas,
experiências e objetivos dos envolvidos. As informações das decisões para
resolver estes problemas devem ser mantidas durante o ciclo de vida do
sistema para garantir que os requisitos do cliente sejam entendidos e
satisfeitos. Existem alternativas que tratam a resolução destes problemas. A
decisão é influenciada pelos fatores críticos de sucesso. As alternativas, os
argumentos e as restrições quando documentados podem ajudar a evitar o
retrabalho.
A Figura 14 ilustra o submodelo Razão.
Figura 14 – Submodelo Razão
rastreia

Componente

Objeto

Projeto
Requisito
baseado em

afeta

gera
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Razão
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trata
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Alternativa
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depende de
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depende de

Argumento
opõe

Fonte: Ramesh e Jarke (2001)

O submodelo Alocação de projeto usa o termo “projeto” para a criação
de artefatos. Neste submodelo, o projeto é baseado nas regras, guiado pelos
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requisitos, além de criar ou definir os componentes. Os requisitos são alocados
para os componentes. Quando um componente é criado ou modificado, a
informação de rastreabilidade é útil para avaliar a influência no sistema. Os
recursos usados pelos componentes ajudam a rastrear a alocação, a
distribuição e a utilização no projeto e na implementação.
A Figura 15 apresenta o submodelo Alocação de projeto.
Figura 15 – Submodelo Alocação de projeto
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Fonte: Ramesh e Jarke (2001)

O submodelo Verificação de conformidade mostra que o protótipo, a
simulação, o teste e a inspeção são usados para garantir que os requisitos
sejam desenvolvidos corretamente. As regras são a base para o procedimento
de verificação de conformidade e determinam os procedimentos exigidos e
como eles são desenvolvidos. Os procedimentos verificam como os
componentes atendem aos requisitos e ajudam na geração de propostas de
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mudanças nos requisitos, no projeto ou na implementação. Eles também são
usados para garantir a exatidão do sistema e verificar as mudanças
necessárias para atender os objetivos.
O submodelo Verificação de conformidade é mostrado na Figura 16.
Figura 16 – Submodelo Verificação de conformidade
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Fonte: Ramesh e Jarke (2001)

Letelier (2002) propõe um metamodelo de rastreabilidade de requisitos
baseado na UML (Unified Modeling Language) que integra as especificações
textuais e os elementos dos modelos UML. Uma especificação rastreável é
uma especificação de software, podendo ser um documento, um modelo, um
diagrama ou um caso de uso. Uma especificação de requisitos é um requisito
ou um grupo de requisitos. Os requisitos podem ser classificados em requisitos
textuais ou caso de uso. A especificação da razão estabelece fundamentos,
alternativas ou premissas associados a uma especificação rastreável. A
especificação de teste define um teste para validar um requisito ou verificar um
elemento do modelo UML. Os interessados são responsáveis por criar e
modificar as especificações. As vantagens do metamodelo são:
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 As relações de rastreabilidade entre as especificações permitem validar
as expectativas dos envolvidos com as funcionalidades do sistema e
analisar as consequências das mudanças no sistema;
 A relação dos envolvidos com as especificações assegura que a
contribuição de cada indivíduo é considerada e registrada;
 A razão associada com a especificação contribui para o gerenciamento
de mudanças, evitando verificar as considerações já excluídas.
Este metamodelo cobre as quatro perspectivas de rastreabilidade
sugeridas por Ramesh e Jarke (2001): requisitos, razão, alocação de projeto e
teste. Além disso, o metamodelo incorpora a pré e a pós-rastreabilidade,
possibilitando o rastreamento da origem até a especificação de requisitos (prérastreabilidade) e

da

especificação

de requisitos até

o

teste

(pós-

rastreabilidade). Em ambos os tipos de rastreabilidade os responsáveis são
identificados.
A Figura 17 ilustra o metamodelo de rastreabilidade de requisitos
proposto por Letelier (2002).
Figura 17 – Metamodelo de Rastreabilidade de requisitos
parte de
modifica

rastreia
Especificação
rastreável

responsável por

Envolvido

razão de

Especificação
de requisito

Especificação
da razão

validado por

Especificação
de teste

verificado por

Especificação
UML - Outros

designado por

Requisito
textual

Caso de Uso

Especificação
UML

Fonte: Letelier (2002)
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3.5

Conclusão
Os tipos de usuários definidos por Ramesh e Jarke (2001) estão

relacionados à finalidade no uso da rastreabilidade. O usuário de alto nível se
preocupa em documentar as razões das decisões que podem ser usadas em
desenvolvimentos futuros para evitar o retrabalho. Por esta característica, o
modelo para usuário de alto nível é utilizado para estruturar a rastreabilidade
dos requisitos e as razões das decisões no repositório proposto.
Letelier (2002) também destaca a importância em documentar a razão
das decisões e os responsáveis pela criação/modificação das especificações.
Por este motivo, o metamodelo proposto por Letelier (2002) também é usado
no trabalho proposto para estruturar o modelo de rastreabilidade de requisitos.
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4

REPOSITÓRIO DE REQUISITOS FUNCIONAIS DE SOFTWARE E
REGRAS DE NEGÓCIO

4.1

Introdução
Um

repositório

de

requisitos

de

software

possibilita

armazenar,

compartilhar e gerenciar os requisitos e as relações entre eles. Essas relações
permitem encontrar os requisitos afetados por uma mudança. O repositório
também facilita a comunicação da equipe por meio do compartilhamento das
informações, o reuso dos requisitos em outros sistemas e preserva a memória
organizacional, evitando que alterações na equipe levem à perda do
conhecimento (BLAHA; LAPLANT; MARVAK, 1998) e (KAPOCIUS; BUTLERIS,
2006). Em relação às regras de negócio, como elas são definidas e refinadas
durante o ciclo de vida do sistema, é importante dispor-se de um repositório
para gerenciá-las, mas este repositório não deve conter somente as definições
das regras, mas também os seus relacionamentos (MORGAN, 2002).
Pelos benefícios citados, o presente trabalho adota o repositório para
armazenamento dos requisitos funcionais de software, das regras de negócio e
das decisões de negócio.
Caso de uso é utilizado para representar os requisitos funcionais de
software e o repositório elaborado por Ciavatta (2009) para tratar as regras de
negócio e as decisões de negócio.
Para estruturar a rastreabilidade dos requisitos é adotado o modelo
proposto por Ramesh e Jarke (2001) e o metamodelo elaborado por Letelier
(2002), que destacam a importância em documentar as razões das decisões de
negócio.
O repositório para o rastreamento de requisitos funcionais derivados de
regras de negócio, proposto no presente trabalho, baseia-se em dois modelos:
conceitual e de rastreabilidade.
O modelo conceitual é composto pelos elementos e pelas associações
das decisões de negócio, das regras de negócio e dos casos de uso.
O modelo de rastreabilidade é formado pelos elementos e pelas
associações que compõem a rastreabilidade dos elementos do modelo
conceitual, definidos como itens rastreáveis.
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Os modelos apresentam a regra de negócio como a ligação entre as
decisões de negócio e os casos de uso, possibilitando o rastreamento dos
requisitos funcionais de software e sua origem nos negócios.
A notação adotada para representar o modelo conceitual e o modelo de
rastreabilidade é o diagrama de classes da UML, cujo objetivo é descrever os
objetos do sistema e os relacionamentos entre eles.
O repositório é um modelo relacional formado pelos elementos e pelas
associações do modelo conceitual, cujo objetivo é rastrear os requisitos
funcionais de software, as regras de negócio e as decisões de negócio.

4.2

Modelo de rastreabilidade
Segundo Ramesh e Jarke (2001), normalmente somente as alternativas

escolhidas são documentadas, as descartadas não são registradas. Com a
evolução dos requisitos, a disponibilidade dessas informações ajuda a evitar o
retrabalho,

pois

o

histórico

pode

ser

usado

em

manutenções

e

desenvolvimentos futuros. Além disso, possibilita acompanhar o estado do
desenvolvimento, as mudanças feitas e os motivos.
Para Letelier (2002), registrar a razão contribui para melhorar a aceitação
do sistema pelos envolvidos e aperfeiçoar o gerenciamento de mudanças,
evitando estudar novamente as considerações já excluídas.
O modelo de rastreabilidade proposto é formado pelo Item rastreável e
pelo Decisor, como proposto por Letelier (2002). O Decisor representa os
responsáveis por criar ou modificar os itens rastreáveis. O Item rastreável é
uma generalização da decisão de negócio, da regra de negócio e do caso de
uso (representando o requisito funcional de software). Uma decisão é a razão
dos itens rastreáveis.
A regra de negócio é a ligação da decisão de negócio com o caso de uso.
Uma decisão de negócio pode afetar zero ou mais regras de negócio. Uma
regra de negócio pode afetar zero ou mais casos de uso.
Os itens rastreáveis representados no modelo são formados conforme
descrito a seguir.
 Decisão de negócio: os elementos do Submodelo Conceitual Decisão
de negócio;
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 Regra de negócio: os elementos do Submodelo Conceitual Regra de
negócio;
 Caso de uso: os elementos do Submodelo Conceitual Caso de uso.
A Figura 18 apresenta o diagrama de classes (UML) do Modelo de
Rastreabilidade de requisitos de software proposto.
Figura 18 – Modelo de Rastreabilidade de requisitos de software
rastreia
1..*

0..*
responsável por

razão de
Item rastreável

0..*

modifica

0..*
0..*

1

Decisor

1

1..*
Decisão de
negócio

afeta
1..*

0..*

Regra de
negócio

afeta
Caso de uso
1..*

0..*

Fonte: Elaborado pela autora

Os itens rastreáveis são formados pelos atributos que vão desde a sua
definição, os critérios de classificação e o histórico do estado de evolução.

4.3

Modelo conceitual
Para facilitar a visualização, somente o decisor e os itens rastreáveis do

modelo de rastreabilidade: Decisão de negócio, Regra de negócio e Caso de
uso são apresentados no modelo conceitual.
A seguir são apresentados os três submodelos - Decisão de negócio,
Regra de negócio e Caso de uso - do modelo conceitual.

4.3.1 Submodelo Conceitual Decisão de negócio
O Submodelo Conceitual Decisão de negócio é estruturado com a razão
das decisões de negócio e tem como objetivo avaliar e definir a direção da
empresa por meio do impacto potencial. Ela está representada no submodelo
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pela decisão de negócio. A decisão de negócio possui alternativas. As
alternativas são partes das premissas consideradas e dos argumentos
elaborados durante o processo decisório. As decisões de negócio são tomadas
pelo decisor responsável com base nas alternativas, sendo que a alternativa
escolhida é denominada “é escolhida”. As avaliações verificam as premissas e
validam os argumentos. As decisões de negócio podem afetar as regras de
negócio.
A Figura 19 apresenta o diagrama de classes (UML) que representa a
descrição do Submodelo Conceitual Decisão de negócio.
Figura 19 – Submodelo Conceitual Decisão de negócio
Impacto
Potencial
1..*
resolvido por

1..*
1
Responsável

toma

0..*

0..*
possui

1
parte de

1..*

Decisão de
negócio

afeta

0..*
é escolhida

1..*

*

parte de

Alternativa
*

0..*

1..*

Argumento

Premissa

*

*
verificado por
*

validado por
Avaliação
*

Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)
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4.3.2 Submodelo Conceitual Regra de negócio
O Submodelo Conceitual Regra de negócio apresenta a estrutura de uma
regra de negócio, os tipos de controle que podem ser exercidos e seus
estágios de evolução.
As regras de negócio são formadas por fatos e os fatos são compostos
por termos (BRG, 2000). As regras podem ser classificadas em internas ou
externas. As externas são definidas por órgãos externos, tais como reguladores
e governamentais. As internas são definidas pela empresa e possuem um
decisor responsável, seja um funcionário ou um departamento.
Toda regra de negócio é validada por um tipo de regra. Cada tipo de regra
possui uma família. Cada família executa um tipo específico de teste que pode
ser aplicado no sistema de informação. Portanto, o mesmo teste não pode ser
aplicado em famílias diferentes (ROSS, 1997).
Uma regra de negócio exerce um tipo de controle, chamado classificação
funcional (ROSS, 2003), que se divide em:
 Rejeitora: a regra rejeita os eventos que possam causar violação. Trata
da qualidade de dados;
 Produtora: a regra nunca rejeita um evento e faz automaticamente
cálculos ou deriva algo para o usuário final;
 Projetora: a regra nunca rejeita um evento e automaticamente toma
uma ação, produzindo outro evento como resultado. Pode ser uma
inferência de fatos novos ou gatilhos.
Os estágios de evolução de uma regra de negócio são representados
pelo Estado. O Estado é usado para registrar as etapas de uma regra de
negócio, permitindo obter o histórico de mudanças de determinada regra.
Os estados podem ser configurados de acordo com a necessidade do
projeto. Neste trabalho, são apresentados os seguintes exemplos de estados:
 Definida: a regra foi descrita;
 Em análise: a regra está sendo analisada e ainda não foi aplicada na
empresa;
 Efetivada: a regra foi aplicada na empresa;
 Suspensa: a regra não deve ser temporariamente aplicada na
empresa;
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 Cancelada: a regra não é mais aplicada na empresa;
 Substituída: a regra é substituída por outra regra.
As decisões de negócio podem afetar as regras de negócio e as regras de
negócio podem afetar os casos de uso.
A Figura 20 apresenta o diagrama de classes (UML) que representa a
descrição do Submodelo Conceitual Regra de negócio.
Figura 20 – Submodelo Conceitual Regra de negócio
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Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)

4.3.3 Submodelo Conceitual Caso de uso
O Submodelo Conceitual Caso de uso apresenta a estrutura de um caso
de uso e seus estágios de evolução. As vantagens de estruturar um caso de
uso são:
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 Facilitar o entendimento;
 Centralizar os casos de uso comuns;
 Facilitar a manutenção.
A estrutura de caso de uso adotada para este trabalho é baseada no
gabarito RUP (RUP, 2003). Um caso de uso é formado por no mínimo um ator
e um fluxo básico. A pré-condição e pós-condição são opcionais. Um caso de
uso pode ter zero ou mais fluxos alternativos, nos quais são descritos os
cenários alternativos relacionados ao fluxo básico. O fluxo básico pode ter zero
ou mais extensões identificadas por pontos de extensão.
Os requisitos especiais não são usados, pois este trabalho é restrito aos
requisitos funcionais de software.
O Quadro 3 mostra a estrutura do caso de uso utilizada neste trabalho.
Quadro 3 – Estrutura do Caso de uso
Seção do Caso de uso
Ator
Pré-condição
Pós-condição
Fluxo básico
Fluxo alternativo
Ponto de extensão

Comentário
Chama o sistema para fornecer os serviços.
Declaração que deve ser verdadeira no início do caso
de uso.
Declaração que deve ser verdadeira no final do caso
de uso.
Descreve as funcionalidades principais do caso de uso.
Descreve os fluxos alternativos do fluxo básico.
As identificações das extensões do fluxo básico.

Fonte: Elaborado pela autora

As regras de negócio podem afetar os casos de uso. Por este motivo,
como proposto por von Halle e Goldberg (2010) deve haver uma associação
dos casos de uso com as regras de negócio.
Os estágios de evolução de um caso de uso são representados pelo
Estágio. O Estágio é usado para registrar as etapas de um caso de uso,
permitindo obter o histórico de mudanças de determinado caso de uso.
Os estágios podem ser configurados de acordo com a necessidade do
projeto. Neste trabalho, são apresentados os seguintes exemplos de estágios:
 Desenvolvimento: o caso de uso está sendo desenvolvido;
 Revisão: o caso de uso está sendo revisado;
 Aprovado: o caso de uso foi aprovado;
 Reprovado: o caso de uso foi reprovado;
 Ativo: o caso de uso está sendo usado;
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 Inativo: o caso de uso não está mais sendo usado.
Os casos de uso são definidos pela área de sistema da empresa e
possuem um decisor responsável por documentá-los, chamado Desenvolvedor.
A Figura 21 apresenta o diagrama de classes (UML) que representa a
descrição do Submodelo Conceitual Caso de uso.
Figura 21 – Submodelo Conceitual Caso de uso
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Fonte: Elaborado pela autora

4.4

Repositório
O repositório é formado por uma estrutura de dados contendo as

informações relacionadas às características dos requisitos funcionais de
software (representados pelos casos de uso), as características das regras de
negócio e as decisões de negócio.
O Quadro 4 lista as três partes do modelo relacional do repositório:
Decisão de negócio, Regra de negócio e Caso de uso e sua relação com o
Modelo Conceitual e o Modelo de Rastreabilidade.
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A regra de negócio é a ligação entre o negócio (representado pela
Decisão de negócio) e o sistema (representado pelo Caso de uso). Por este
motivo, a “Regra de negócio” é apresentada na Parte 1 e na Parte 3
representando o Modelo de Rastreabilidade.
Quadro 4 – Divisão do repositório
Modelo Relacional
Parte 1 – Decisão de negócio
Parte 2 – Regra de negócio
Parte 3 – Caso de uso

Modelo Conceitual
Submodelo Conceitual Decisão de negócio e
Modelo de Rastreabilidade
Submodelo Conceitual Regra de negócio
Submodelo Conceitual Caso de uso e Modelo de
Rastreabilidade

Fonte: Elaborado pela autora

A seguir são apresentadas as três partes do modelo relacional, mostrando
as tabelas com seus atributos e os relacionamentos.
Os atributos usados neste trabalho para possibilitar a rastreabilidade dos
itens são: data da inclusão, data da modificação, nome da inclusão, nome da
modificação, responsável, estado e versão, permitindo a consulta do histórico e
a verificação das relações com outros itens.
4.4.1 Parte 1 - Decisão de negócio
A primeira parte do modelo de repositório, Decisão de negócio, mostra as
tabelas e os relacionamentos formados a partir dos elementos do Submodelo
Conceitual Decisão de negócio, apresentado no item 4.3.1 desta seção, que
viabilizam o registro das decisões de negócio tomadas pela empresa. A
finalidade deste modelo é possibilitar o rastreamento das decisões de negócio,
definidas pela área de negócio da empresa.
O Quadro 5 apresenta a relação entre os elementos do Submodelo
Conceitual Decisão de negócio e o Modelo de Rastreabilidade com as tabelas
do Modelo de Repositório referentes à parte de Decisão de negócio.
Quadro 5 – Tabelas do repositório – Parte 1 – Decisão de negócio
Modelo de repositório – Parte 1 -

Submodelo Conceitual Decisão de

Decisão de negócio

negócio e Modelo de Rastreabilidade

Argumento

Argumento

Alternativa

Alternativa
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Avaliacao

Avaliação

Avaliacao_Responsavel
DecisaoNegocio

Decisão de negócio

DecisaoNegocio_ImpactoPotencial
ImpactoPotencial

Impacto potencial

Premissa

Premissa

Premissa_Alternativa
DecisaoNegocio_RegraNegocioVersao
TipoImpacto_DecisaoNegocio
Responsavel

Regra de negócio
Responsável

Fonte: Elaborado pela autora

A Parte 1 – Modelo Relacional Decisão de negócio é visualizada na
Figura 22.
Figura 22 – Parte 1 - Modelo Relacional Decisão de negócio
DecisaoNegocio_RegraNegocioVersao
RegraNegocioVersao

Id_Decisao (FK)
Id_Regra (FK)
Id_Versao_Regra (FK)
Id_Tipo_Impacto (FK)
Data_Inicio_Referencia
Data_Fim_Referencia
Nome_Inclusao
Data_Inclusao
Nome_Modificacao
Data_Modificacao

ImpactoPotencial
Id_Impacto
Desc_Impacto
Data_Identificacao_Impacto
Data_Resolucao_Impacto
Desc_Tipo_Impacto
Desc_Situacao_Impacto

Id_Regra
Id_Versao_Regra

TipoImpacto_DecisaoNegocio
Id_Tipo_Impacto
Desc_Tipo_Impacto

DecisaoNegocio_ImpactoPotencial
Id_Decisao (FK)
Id_Impacto (FK)
Data_Inicio_Referencia
Data_Fim_Referencia

DecisaoNegocio
Id_Decisao
Data_Decisao
Id_Responsavel (FK)
Id_Alternativa (FK)
Nome_Inclusao
Data_Inclusao
Nome_Modificacao
Data_Modificacao

Premissa
Id_Premissa
Desc_Premissa
Data_Inicio_Validade
Data_Fim_Validade
Alternativa
Premissa_Alternativa
Id_Premissa (FK)
Id_Alternativa (FK)
Data_Inicio_Referencia
Data_Fim_Referencia

Id_Alternativa
Desc_Alternativa
Desc_Situacao_Alternativa
Data_Alternativa
Avaliacao
Id_Avaliacao
Desc_Avaliacao
Id_Premissa (FK)
Id_Alternativa (FK)
Id_Argumento (FK)
Data_Inicio_Validade
Data_Fim_Validade

Fonte: Elaborado pela autora

Responsavel
Id_Responsavel
Nome_Responsavel
Nome_Cargo_Responsavel

Avaliacao_Responsavel
Id_Avaliacao (FK)
Id_Responsavel (FK)
Data_Inicio_Referencia
Data_Fim_Referencia
Argumento
Id_Alternativa (FK)
Id_Argumento
Desc_Argumento
Data_Inicio_Validade
Data_Fim_Validade
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As tabelas do modelo relacional Decisão de negócio com seus atributos e
suas descrições são listadas a seguir, exceto a tabela RegraNegocioVersao
que é a ligação entre este modelo e o de regra de negócio e tem seus atributos
descritos somente na “Parte 2 – Regra de negócio”.
O Quadro 6 apresenta os atributos da tabela Alternativa, tendo como
objetivo armazenar as alternativas.
Quadro 6 – Tabela Alternativa
Atributo
Id_Alternativa
Desc_Alternativa
Desc_Situacao_Alternativa
Data_Alternativa

Descrição
Identificador da alternativa
Descrição da alternativa
Descrição da situação da alternativa, podendo ser: Criada
ou Cancelada
Data da alternativa

Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)

O Quadro 7 apresenta os atributos da tabela Argumento, tendo como
objetivo armazenar os argumentos elaborados a partir das alternativas.
Quadro 7 – Tabela Argumento
Atributo
Id_Alternativa
Id_Argumento
Desc_Argumento
Data_Inicio_Validade
Data_Fim_Validade

Descrição
Identificador da alternativa
Identificador do argumento
Descrição do argumento
Data início da validade do argumento
Data fim da validade do argumento

Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)

O Quadro 8 apresenta os atributos da tabela Avaliacao, tendo como
objetivo armazenar as avaliações realizadas pela empresa. Estas avaliações
são associadas aos argumentos e as premissas.
Quadro 8 – Tabela Avaliacao
Atributo
Id_Avaliacao
Desc_Avaliacao
Id_Premissa
Id_Alternativa
Id_Argumento
Data_Inicio_Validade
Data_Fim_Validade

Descrição
Identificador da avaliação
Descrição da avaliação
Identificador da premissa
Identificador da alternativa
Identificador do argumento
Data início da validade da avaliação
Data fim da validade da avaliação

Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)
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O Quadro 9 apresenta os atributos da tabela Avaliacao_Responsavel,
tendo como objetivo relacionar os responsáveis pela avaliação.
Quadro 9 – Tabela Avaliacao_Responsavel
Atributo
Id_Avaliacao
Id_Responsavel
Data_Inicio_Referencia
Data_Fim_Referencia

Descrição
Identificador da avaliação
Identificador do responsável
Data início que o responsável foi referenciado na avaliação
Data fim que o responsável foi referenciado na avaliação

Fonte: Elaborado pela Autora

O Quadro 10 apresenta os atributos da tabela DecisaoNegocio, tendo
como objetivo armazenar as decisões de negócio tomadas pelo responsável
com base nas alternativas.
Quadro 10 – Tabela DecisaoNegocio
Atributo
Id_Decisao
Data_Decisao
Id_Responsavel
Id_Alternativa
Nome_Inclusao
Data_Inclusao
Nome_Modificacao

Descrição
Identificador da decisão de negócio
Data que a decisão de negócio foi tomada
Identificador do responsável
Identificador da alternativa escolhida
Nome do responsável pela inclusão da decisão de negócio
Data da inclusão da decisão de negócio
Nome do responsável pela última modificação da decisão de
negócio
Data da última modificação da decisão de negócio

Data_Modificacao

Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)

O

Quadro

11

apresenta

os

atributos

da

tabela

DecisaoNegocio_ImpactoPotencial, tendo como objetivo relacionar as decisões
de negócio tomadas em relação ao impacto potencial.
Quadro 11 – Tabela DecisaoNegocio_ImpactoPotencial
Atributo
Id_Decisao
Id_Impacto
Data_Inicio_Referencia
Data_Fim_Referencia

Descrição
Identificador da decisão de negócio
Identificador do impacto potencial
Data início que o impacto potencial foi referenciado na
decisão de negócio
Data fim que o impacto potencial foi referenciado na decisão
de negócio

Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)
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O

Quadro

12

apresenta

os

atributos

da

tabela

DecisaoNegocio_RegraNegocioVersao, tendo como objetivo relacionar as
decisões de negócio às regras de negócio.
Quadro 12 – Tabela DecisaoNegocio_RegraNegocioVersao
Atributo
Id_Decisao
Id_Regra
Id_Versao_Regra
Id_Tipo_Impacto
Data_Inicio_Referencia
Data_Fim_Referencia
Nome_Inclusao
Data_Inclusao
Nome_Modificacao
Data_Modificacao

Descrição
Identificador da decisão de negócio
Identificador da regra de negócio
Identificador da versão da regra de negócio
Identificador do tipo de impacto
Data início que a versão da regra de negócio foi referenciada
na decisão de negócio
Data fim que a versão da regra de negócio foi referenciada
na decisão de negócio
Nome do responsável pela inclusão da associação da versão
da regra de negócio com a decisão de negócio
Data da inclusão da associação da versão da regra de
negócio com a decisão de negócio
Nome do responsável pela última modificação da associação
da versão da regra de negócio com a decisão de negócio
Data da última modificação da associação da versão da
regra de negócio com a decisão de negócio

Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)

O Quadro 13 apresenta os atributos da tabela ImpactoPotencial, tendo
como objetivo armazenar os impactos potenciais identificados.
Quadro 13 – Tabela ImpactoPotencial
Atributo
Id_Impacto
Desc_Impacto
Data_Identificacao_Impacto
Data_Resolucao_Impacto
Desc_Tipo_Impacto
Desc_Situacao_Impacto

Descrição
Identificador do impacto potencial
Descrição do impacto potencial
Data de identificação do impacto potencial
Data em que o impacto potencial foi eliminado ou minimizado
Descrição do tipo de impacto potencial, podendo ser: Risco
ou Ganho potencial
Descrição da situação do impacto potencial

Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)

O Quadro 14 apresenta os atributos da tabela Premissa, tendo como
objetivo armazenar as premissas definidas.
Quadro 14 – Tabela Premissa
Atributo
Id_Premissa
Desc_Premissa

Descrição
Identificador da premissa
Descrição da premissa
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Atributo
Data_Inicio_Validade
Data_Fim_Validade

Descrição
Data início da validade da premissa
Data fim da validade da premissa

Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)

O Quadro 15 apresenta os atributos da tabela Premissa_Alternativa,
tendo como objetivo relacionar as premissas às alternativas avaliadas.
Quadro 15 – Tabela Premissa_Alternativa
Atributo
Id_Premissa
Id_Alternativa
Data_Inicio_Referencia
Data_Fim_Referencia

Descrição
Identificador da premissa
Identificador da alternativa
Data início que a alternativa foi referenciada na premissa
Data fim que a alternativa foi referenciada na premissa

Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)

O Quadro 16 apresenta os atributos da tabela Responsavel, tendo como
objetivo armazenar os responsáveis. Os responsáveis podem ser pessoas ou
unidades organizacionais.
Quadro 16 – Tabela Responsavel
Atributo
Descrição
Id_Responsavel
Identificador do responsável
Nome_Responsavel
Nome do responsável
Nome_Cargo_Responsavel Nome do cargo do responsável
Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)

O

Quadro

17

apresenta

os

atributos

da

tabela

TipoImpacto_DecisaoNegocio, tendo como objetivo armazenar os tipos de
impactos, os quais definem as situações geradas por uma decisão que podem
ser: criada, alterada, suspensa ou desativada.
Quadro 17 – Tabela TipoImpacto_DecisaoNegocio
Atributo
Id_Tipo_Impacto
Desc_Tipo_Impacto

Descrição
Identificador do tipo de impacto
Descrição do tipo de impacto

Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)
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4.4.2 Parte 2 - Regra de negócio
A segunda parte do repositório, Regra de negócio, mostra as tabelas e os
relacionamentos formados a partir dos elementos do Submodelo Conceitual
Regra de negócio, apresentado no item 4.3.2 desta seção, que viabilizam o
registro da definição e classificação das regras de negócio. A finalidade deste
modelo é possibilitar o rastreamento da definição, da classificação e do
histórico da regra, definidos pela área de negócio da empresa.
O Quadro 18 apresenta a relação entre os elementos do Submodelo
Conceitual Regra de negócio com as tabelas do Modelo de Repositório
referentes à parte de Regra de negócio.
Quadro 18 – Tabelas do repositório – Parte 2 – Regra de negócio
Modelo de repositório – Parte 2 -

Submodelo Conceitual Regra de

Regra de negócio

negócio

ClassificacaoFuncional

Classificação funcional

Estado
RegraNegocioVersao_Estado

Estado

Familia

Família de regra

Fato

Fato

RegraNegocio
RegraNegocioVersao

Regra de negócio

RegraNegocioVersao_Descricao
RegraNegocioVersao_Externa

Regra de negócio externa
Órgão externo

RegraNegocioVersao_Interna

Regra de negócio interna

Termo

Termo

TipoRegra

Tipo de regra

Fonte: Elaborado pela autora

A Parte 2 – Modelo Relacional Regra de negócio é visualizada na Figura
23.
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Figura 23 – Parte 2 - Modelo Relacional Regra de negócio
ClassificacaoFuncional
Id_Classificacao_Funcional
Desc_Classificacao_Funcional

Termo
Id_Termo
Desc_Termo
Data_Inicio_Validade
Data_Fim_Validade

RegraNegocio
Id_Regra
Desc_Tipo_Validacao
Id_Classificacao_Funcional (FK)

RegraNegocioVersao_Descricao
Fato
Id_Fato
Desc_Fato
Id_Termo (FK)
Data_Inicio_Validade
Data_Fim_Validade

Id_Regra (FK)
Id_Versao_Regra (FK)
Id_Descricao
Desc_Juncao
Id_Termo (FK)
Id_Fato (FK)

Estado
Id_Estado
Desc_Estado

RegraNegocioVersao
Id_Regra (FK)
Id_Versao_Regra
Id_Tipo_Regra (FK)
Id_Regra_Relacionada
Nome_Inclusao
Data_Inclusao
Nome_Modificacao
Data_Modificacao

RegraNegocioVersao_Estado
Id_Regra (FK)
Id_Versao_Regra (FK)
Id_Estado (FK)
Data_Inicio_Validade
Data_Fim_Validade

TipoRegra
Id_Tipo_Regra
Desc_Tipo_Regra
Desc_Condicao
Desc_Teste
Id_Familia (FK)
RegraNegocioVersao_Interna
Id_Regra (FK)
Id_Versao_Regra (FK)
Nome_Responsavel

RegraNegocioVersao_Externa
Id_Regra (FK)
Id_Versao_Regra (FK)
Nome_Orgao_Regulador
Nome_Fonte_Informacao
Nome_Documento_Informacao
Data_Publicacao

Familia
Id_Familia
Desc_Familia
Desc_Tipo_Teste

Fonte: Elaborado pela autora

As tabelas do modelo relacional Regra de negócio com seus atributos e
suas descrições são listadas a seguir.
O Quadro 19 apresenta os atributos da tabela ClassificacaoFuncional,
tendo com objetivo armazenar a classificação funcional da regra de negócio,
podendo ser: projetora, rejeitora ou produtora.
Quadro 19 – Tabela ClassificacaoFuncional
Atributo
Id_Classificacao_Funcional
Desc_Classificacao_Funcional

Descrição
Identificador da classificação funcional
Descrição da classificação funcional

Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)

O Quadro 20 apresenta os atributos da tabela Estado, tendo como
objetivo armazenar o estado que representa as etapas da evolução de uma
regra, sendo uma forma de obter o histórico de mudanças de uma regra. O
estado de uma regra pode ser: definida, em análise, efetivada, suspensa,
cancelada ou substituída.
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Quadro 20 – Tabela Estado
Atributo
Id_Estado
Desc_Estado

Descrição
Identificador do estado
Descrição do estado

Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)

O Quadro 21 apresenta os atributos da tabela Familia, tendo como
objetivo armazenar a família da regra de negócio. Cada família de regra tem
um tipo de teste específico para ser aplicado no sistema de informação.
Quadro 21 – Tabela Familia
Atributo
Id_Familia
Desc_Familia
Desc_Tipo_Teste

Descrição
Identificador da família
Descrição da família
Descrição do tipo de teste executado pela família

Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)

O Quadro 22 apresenta os atributos da tabela Fato, tendo como objetivo
armazenar os fatos que podem compor a regra de negócio. Cada fato é
associado a um termo.
Quadro 22 – Tabela Fato
Atributo
Id_Fato
Desc_Fato
Id_Termo
Data_Inicio_Validade
Data_Fim_Validade

Descrição
Identificador do fato
Descrição do fato
Identificador do termo
Data início da validade do fato
Data fim da validade do fato

Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)

O Quadro 23 apresenta os atributos da tabela RegraNegocio, tendo como
objetivo armazenar as características da regra de negócio. O tipo de validação
refere-se às classificações: Integridade referencial ou Condição.
Quadro 23 – Tabela RegraNegocio
Atributo
Id_Regra
Desc_Tipo_Validacao
Id_Classificacao_Funcional

Descrição
Identificador da regra de negócio
Descrição do tipo de validação da regra de negócio,
podendo ser: Integridade referencial ou Condição
Identificador da classificação funcional

Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)
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O Quadro 24 apresenta os atributos da tabela RegraNegocioVersao,
tendo como objetivo armazenar o histórico da regra de negócio. Os termos e a
classificação funcional devem ser iguais para todas as versões de uma regra
de negócio (CIAVATTA, 2009).
Quadro 24 – Tabela RegraNegocioVersao
Atributo

Descrição
Identificador da regra de negócio
Identificador da versão da regra de negócio
Identificador do tipo de regra de negócio
Identificador da regra de negócio relacionada à versão
da regra de negócio
Nome do responsável pela inclusão da versão da regra
de negócio
Data da inclusão da versão da regra de negócio
Nome do responsável pela última modificação da versão
da regra de negócio
Data da última modificação da versão da regra de
negócio

Id_Regra
Id_Versao_Regra
Id_Tipo_Regra
Id_Regra_Relacionada
Nome_Inclusao
Data_Inclusao
Nome_Modificacao
Data_Modificacao

Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)

O

Quadro

25

apresenta

os

atributos

da

tabela

RegraNegocioVersao_Descricao, tendo como objetivo armazenar a descrição
de uma versão da regra de negócio composta por termos e fatos.
Quadro 25 – Tabela RegraNegocioVersao_Descricao
Atributo

Descrição
Identificador da regra de negócio
Identificador da versão da regra de negócio
Identificador da descrição da versão da regra de negócio
Descrição da preposição ou pontuação necessária para
composição da descrição completa da regra de negócio
Identificador do termo
Identificador do fato

Id_Regra
Id_Versao_Regra
Id_Descricao
Desc_Juncao
Id_Termo
Id_Fato

Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)

O

Quadro

26

apresenta

os

atributos

da

tabela

RegraNegocioVersao_Estado, tendo como objetivo armazenar o estado
correspondente a cada versão de uma regra criada, registrando o ciclo de vida
de uma versão da regra de negócio.
Quadro 26 – Tabela RegraNegocioVersao_Estado
Atributo
Id_Regra

Descrição
Identificador da regra de negócio
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Atributo
Id_Versao_Regra
Id_Estado
Data_Inicio_Validade

Descrição
Identificador da versão da regra de negócio
Identificador do estado
Data início da validade do estado da versão da regra de
negócio
Data fim da validade do estado da versão da regra de
negócio

Data_Fim_Validade

Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)

O

Quadro

27

apresenta

os

atributos

da

tabela

RegraNegocioVersao_Externa, tendo como objetivo armazenar o órgão
regulador, a fonte de informação, o documento de regulamentação e a data de
publicação da regra externa. As regras externas são definidas pelos órgãos
reguladores e governamentais.
Quadro 27 – Tabela RegraNegocioVersao_Externa
Atributo
Id_Regra
Id_Versao_Regra
Nome_Orgao_Regulador
Nome_Fonte_Informacao
Nome_Documento_Informacao
Data_Publicacao

Descrição
Identificador da regra de negócio
Identificador da versão da regra de negócio
Nome do órgão regulador
Nome da fonte de informação
Nome do documento de regulamentação
Data da publicação do documento

Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)

O

Quadro

28

apresenta

os

atributos

da

tabela

RegraNegocioVersao_Interna, tendo como objetivo armazenar os responsáveis
pela aplicação e documentação de uma regra de negócio interna. O
responsável pode ser uma pessoa ou uma unidade organizacional.
Quadro 28 – Tabela RegraNegocioVersao_Interna
Atributo
Id_Regra
Id_Versao_Regra
Nome_Responsavel

Descrição
Identificador da regra de negócio
Identificador da versão da regra de negócio
Nome do responsável pela regra de negócio

Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)

O Quadro 29 apresenta os atributos da tabela Termo, tendo como objetivo
armazenar os termos usados para compor uma regra de negócio.
Quadro 29 – Tabela Termo
Atributo
Id_Termo

Descrição
Identificador do termo
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Atributo
Desc_Termo
Data_Inicio_Validade
Data_Fim_Validade

Descrição
Descrição do termo
Data início da validade do termo
Data fim da validade do termo

Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)

O Quadro 30 apresenta os atributos da tabela TipoRegra, tendo como
objetivo armazenar os tipos de regra. Cada tipo de regra impõe uma condição,
um teste e está associada a uma família de regra.
Quadro 30 – Tabela TipoRegra
Atributo
Id_Tipo_Regra
Desc_Tipo_Regra
Desc_Condicao
Desc_Teste
Id_Familia

Descrição
Identificador do tipo de regra
Descrição do tipo de regra
Descrição da condição imposta pelo tipo de regra
Descrição da condição de teste
Identificador da família

Fonte: Adaptação de Ciavatta (2009)

4.4.3 Parte 3 - Caso de uso
A terceira parte do repositório, Caso de uso, mostra as tabelas e os
relacionamentos formados a partir dos elementos do Submodelo Conceitual
Caso de uso, apresentado no item 4.3.3 desta seção, que viabilizam o registro
da definição dos casos de uso. A finalidade deste modelo é possibilitar o
rastreamento da definição e o histórico do caso de uso definidos pela área de
desenvolvimento de sistema da empresa.
O Quadro 31 apresenta a relação entre os elementos do Submodelo
Conceitual Caso de uso e o Modelo de Rastreabilidade com as tabelas do
Modelo de Repositório referentes à parte de Caso de uso.
Quadro 31 – Tabelas do repositório – Parte 3 – Caso de uso
Modelo de repositório – Parte 3 –

Submodelo Conceitual Caso de

Caso de Uso

uso e Modelo de Rastreabilidade

Ator
CasoUsoVersao_Ator

Ator

CasoUso
CasoUsoVersao
Sistema
Sistema_CasoUso

Caso de uso
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Estagio
Estágio

CasoUsoVersao_Estagio
CasoUsoVersao_FluxoAlternativo

Fluxo alternativo

CasoUsoVesao_FluxoAlternativo_Passo
CasoUsoVersao_FluxoBasico

Fluxo básico

CasoUsoVersao_PontoExtensao

Ponto de extensão

CasoUsoVersao_PosCondicao

Pós-condição

CasoUsoVersao_PreCondicao

Pré-condição

CasoUsoVersao_FluxoBasico_RegraNegocioVersao
Regra de negócio

TipoImpacto_RegraNegocio
Desenvolvedor

Desenvolvedor

Fonte: Elaborado pela autora

A Parte 3 – Modelo Relacional Caso de uso é visualizada na Figura 24.
Figura 24 – Parte 3 - Modelo Relacional Caso de uso
Sistema

CasoUsoVersao_PreCondicao

CasoUsoVersao_PosCondicao

Id_CasoUso (FK)
Id_Versao_CasoUso (FK)
Id_PreCondicao
Desc_PreCondicao

Id_CasoUso (FK)
Id_Versao_CasoUso (FK)
Id_PosCondicao
Desc_PosCondicao

Id_Sistema
Nome_Sistema
Desc_Sistema
Data_Implantacao
Data_Desativacao

CasoUsoVersao

CasoUso
Sistema_CasoUso
Id_Sistema (FK)
Id_CasoUso (FK)

Id_CasoUso (FK)
Id_Versao_CasoUso
Desc_CasoUso
Id_Desenvolvedor (FK)
Nome_Inclusao
Data_Inclusao
Nome_Modificacao
Data_Modificacao

Id_CasoUso
Nome_CasoUso

Desenvolvedor
Id_Desenvolvedor
Nome_Desenvolvedor

Ator
Id_Ator
Nome_Ator

CasoUsoVersao_Ator
Id_CasoUso (FK)
Id_Versao_CasoUso (FK)
Id_Ator (FK)
Ind_Ator_Principal

CasoUsoVersao_Estagio
Estagio
Id_Estagio
Desc_Estagio

Id_CasoUso (FK)
Id_Versao_CasoUso (FK)
Id_Estagio (FK)
Data_Inicio_Validade
Data_Fim_Validade

CasoUsoVersao_FluxoBasico
Id_CasoUso (FK)
Id_Versao_CasoUso (FK)
Id_Passo_FluxoBasico
Desc_Passo
Id_CasoUso_Relacionado

CasoUsoVersao_FluxoAlternativo
Id_CasoUso (FK)
Id_Versao_CasoUso (FK)
Id_Passo_FluxoBasico (FK)
Id_FluxoAlternativo
Desc_FluxoAlternativo

CasoUsoVersao_FluxoBasico_RegraNegocioVersao
Id_CasoUso (FK)
Id_Versao_CasoUso (FK)
Id_Passo_FluxoBasico (FK)
Id_Regra (FK)
Id_Versao_Regra (FK)
Id_Tipo_Impacto (FK)
Data_Inicio_Referencia
Data_Fim_Referencia
Nome_Inclusao
Data_Inclusao
Nome_Modificacao
Data_Modificacao

CasoUsoVersao_PontoExtensao
Id_CasoUso (FK)
Id_Versao_CasoUso (FK)
Id_Passo_FluxoBasico (FK)
Id_PontoExtensao
Nome_PontoExtensao
Desc_Condicao
Id_CasoUso_Relacionado

RegraNegocioVersao
Id_Regra
Id_Versao_Regra

TipoImpacto_RegraNegocio

Fonte: Elaborado pela autora

Id_Tipo_Impacto
Desc_Tipo_Impacto

CasoUsoVersao_FluxoAlternativo_Passo
Id_CasoUso (FK)
Id_Versao_CasoUso (FK)
Id_Passo_FluxoBasico (FK)
Id_FluxoAlternativo (FK)
Id_Passo_FluxoAlternativo
Desc_Passo
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As tabelas do modelo relacional Caso de uso com seus atributos e suas
descrições são listadas a seguir, exceto a tabela RegraNegocioVersao que é a
ligação entre este modelo e o de regra de negócio e tem seus atributos
descritos somente na “Parte 2 – Regra de negócio”.
O Quadro 32 apresenta os atributos da tabela Ator, tendo como objetivo
armazenar os atores que podem participar do caso de uso.
Quadro 32 – Tabela Ator
Atributo
Id_Ator
Nome_Ator

Descrição
Identificador do ator
Nome do ator

Fonte: Elaborada pela autora

O Quadro 33 apresenta os atributos da tabela CasoUso, tendo como
objetivo armazenar o nome do caso de uso.
Quadro 33 – Tabela CasoUso
Atributo
Id_CasoUso
Nome_CasoUso

Descrição
Identificador do caso de uso
Nome do caso de uso

Fonte: Elaborada pela autora

O Quadro 34 apresenta os atributos da tabela CasoUsoVersao, tendo
como objetivo armazenar o histórico do caso de uso e o desenvolvedor
responsável.
Quadro 34 – Tabela CasoUsoVersao
Atributo
Id_CasoUso
Id_Versao_CasoUso
Desc_CasoUso
Id_Desenvolvedor
Nome_Inclusao
Data_Inclusao
Nome_Modificacao
Data_Modificacao
Fonte: Elaborada pela autora

Descrição
Identificador do caso de uso
Identificador da versão do caso de uso
Descrição da versão do caso de uso
Identificador do desenvolvedor responsável pelo caso de uso
Nome do responsável pela inclusão da versão do caso de
uso
Data da inclusão da versão do caso de uso
Nome do responsável pela última modificação da versão do
caso de uso
Data da última modificação da versão do caso de uso
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O Quadro 35 apresenta os atributos da tabela CasoUsoVersao_Ator,
tendo como objetivo associar o ator ao caso de uso que ele participa.
Quadro 35 – Tabela CasoUsoVersao_Ator
Atributo
Id_CasoUso
Id_Versao_CasoUso
Id_Ator
Ind_Ator_Principal

Descrição
Identificador do caso de uso
Identificador da versão do caso de uso
Identificador do ator
Indica se o ator é principal no caso de uso

Fonte: Elaborada pela autora

O Quadro 36 apresenta os atributos da tabela CasoUsoVersao_Estagio,
tendo como objetivo armazenar o estágio correspondente a cada versão de um
caso de uso criado, registrando o ciclo de vida de um caso de uso.
Quadro 36 – Tabela CasoUsoVersao_Estagio
Atributo
Id_CasoUso
Id_Versao_CasoUso
Id_Estagio
Data_Inicio_Validade
Data_Fim_Validade

Descrição
Identificador do caso de uso
Identificador da versão do caso de uso
Identificador do estágio da versão do caso de uso
Data início da validade do estágio da versão do caso de uso
Data fim da validade do estágio da versão do caso de uso

Fonte: Elaborada pela autora

O

Quadro

37

apresenta

CasoUsoVersao_FluxoAlternativo,

tendo

os
como

atributos
objetivo

da
descrever

tabela
uma

condição que resulta em diferentes interações das descritas no fluxo básico.
Como o fluxo alternativo é um ramo do fluxo básico, eles devem estar
relacionados (LARMAN, 2007).
Quadro 37 – Tabela CasoUsoVersao_FluxoAlternativo
Atributo
Id_CasoUso
Id_Versao_CasoUso
Id_Passo_FluxoBasico
Id_FluxoAlternativo
Desc_FluxoAlternativo
Fonte: Elaborada pela autora

Descrição
Identificador do caso de uso
Identificador da versão do caso de uso
Identificador do passo do fluxo básico
Identificador do fluxo alternativo
Descrição do fluxo alternativo
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O

Quadro

38

apresenta

os

atributos

da

tabela

CasoUsoVersao_FluxoAlternativo_Passo, tendo como objetivo registrar a
sequência de passos do fluxo alternativo.
Quadro 38 – Tabela CasoUsoVersao_FluxoAlternativo_Passo
Atributo
Id_CasoUso
Id_Versao_CasoUso
Id_Passo_FluxoBasico
Id_FluxoAlternativo
Id_Passo_FluxoAlternativo
Desc_Passo

Descrição
Identificador do caso de uso
Identificador da versão do caso de uso
Identificador do passo do fluxo básico
Identificador do fluxo alternativo
Identificador do passo do fluxo alternativo
Descrição do passo do fluxo alternativo

Fonte: Elaborada pela autora

O

Quadro

39

apresenta

os

atributos

da

tabela

CasoUsoVersao_FluxoBasico, tendo como objetivo registrar a sequência de
passos enumerados que descrevem a interação do usuário com o sistema, pois
segundo Cockburn (2005), enumerar os passos clarifica e facilita a referência
nas demais seções do caso de uso.
Um passo de um caso de uso pode ser o nome de outro caso de uso,
tornando um subcaso (COCKBURN, 2005). Quando um passo é complicado ou
repetido em vários casos de uso, ele pode ser representado em um novo caso
de uso (FOWLER, 2005), favorecendo o reuso.
Quadro 39 – Tabela CasoUsoVersao_FluxoBasico
Atributo
Id_CasoUso
Id_Versao_CasoUso
Id_Passo_FluxoBasico
Desc_Passo
Id_CasoUso_Relacionado

Descrição
Identificador do caso de uso
Identificador da versão do caso de uso
Identificador do passo do fluxo básico
Descrição do passo do fluxo básico
Identificador do caso de uso relacionado ao passo do fluxo
básico

Fonte: Elaborada pela autora

O

Quadro

40

apresenta

os

atributos

CasoUsoVersao_FluxoBasico_RegraNegocioVersao,

tendo

da

tabela

como

objetivo

relacionar o passo do fluxo básico à regra de negócio, conforme proposto por
von Halle e Goldberg (2010), possibilitando a rastreabilidade. Um passo do
fluxo básico pode ter várias regras de negócio associadas, assim como, uma
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regra de negócio pode estar associada a vários passos de um fluxo básico ou a
casos de uso diferentes.
Quadro 40 – Tabela CasoUsoVersao_FluxoBasico_RegraNegocioVersao
Atributo
Id_CasoUso
Id_Versao_CasoUso
Id_Passo_FluxoBasico
Id_Regra
Id_Versao_Regra
Id_Tipo_Impacto
Data_Inicio_Referencia

Descrição
Identificador do caso de uso
Identificador da versão do caso de uso
Identificador do passo do fluxo básico
Identificador da regra de negócio
Identificador da versão da regra de negócio
Identificador do tipo de impacto
Data início que a versão da regra de negócio foi referenciada
ao passo do fluxo básico
Data fim que a versão da regra de negócio foi referenciada
ao passo do fluxo básico
Nome do responsável pela inclusão da associação da versão
da regra de negócio com o passo do fluxo básico
Data da inclusão da associação da versão da regra de
negócio com o passo do fluxo básico
Nome do autor da última modificação da associação da
versão da regra de negócio com o passo do fluxo básico
Data da última modificação da associação da versão da
regra de negócio com o passo do fluxo básico

Data_Fim_Referencia
Nome_Inclusao
Data_Inclusao
Nome_Modificacao
Data_Modificacao
Fonte: Elaborada pela autora

O

Quadro

41

apresenta

os

atributos

da

tabela

CasoUsoVersao_PontoExtensao, tendo como objetivo descrever uma extensão
do fluxo básico, inserindo um caso de uso existente para descrever um
comportamento adicional ao caso de uso de base.
Quadro 41 – Tabela CasoUsoVersao_PontoExtensao
Atributo
Id_CasoUso
Id_Versao_CasoUso
Id_Passo_FluxoBasico
Id_PontoExtensao
Nome_Ponto_Extensao
Desc_Condicao
Id_CasoUso_Relacionado
Fonte: Elaborada pela autora

Descrição
Identificador do caso de uso
Identificador da versão do caso de uso
Identificador do passo do fluxo básico
Identificador do ponto de extensão
Nome do ponto de extensão
Descrição da condição para que o ponto de extensão seja
executado
Identificador do caso de uso relacionado ao ponto de
extensão
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O

Quadro

42

apresenta

os

atributos

da

tabela

CasoUsoVersao_PosCondicao, tendo como objetivo armazenar as condições
que devem ser verdadeiras no término do caso de uso.
Quadro 42 – Tabela CasoUsoVersao_PosCondicao
Atributo
Id_CasoUso
Id_Versao_CasoUso
Id_PosCondicao
Desc_PosCondicao

Descrição
Identificador do caso de uso
Identificador da versão do caso de uso
Identificador da pós-condição
Descrição da pós-condição

Fonte: Elaborada pela autora

O

Quadro

43

apresenta

os

atributos

da

tabela

CasoUsoVersao_PreCondicao, tendo como objetivo armazenar as condições
que devem ser verdadeiras antes do início do caso de uso.
Quadro 43 – Tabela CasoUsoVersao_PreCondicao
Atributo
Id_CasoUso
Id_Versao_CasoUso
Id_PreCondicao
Desc_PreCondicao

Descrição
Identificador do caso de uso
Identificador da versão do caso de uso
Identificador da pré-condição
Descrição da pré-condição

Fonte: Elaborada pela autora

O Quadro 44 apresenta os atributos da tabela Desenvolvedor, tendo
como objetivo armazenar os desenvolvedores que podem ser responsáveis
pelos casos de uso.
Quadro 44 – Tabela Desenvolvedor
Atributo
Id_Desenvolvedor
Nome_Desenvolvedor

Descrição
Identificador do desenvolvedor
Nome do desenvolvedor

Fonte: Elaborada pela autora

O Quadro 45 apresenta os atributos da tabela Estágio, tendo como
objetivo armazenar o estágio que representa as etapas da evolução de um
caso de uso, sendo uma forma de obter o histórico de mudanças de um caso
de uso. O estágio de um caso de uso pode ser: desenvolvimento, revisão,
aprovado, reprovado, ativo ou inativo.
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Quadro 45 – Tabela Estagio
Atributo
Id_Estagio
Desc_Estagio

Descrição
Identificador do estágio
Descrição do estágio

Fonte: Elaborada pela autora

O Quadro 46 apresenta os atributos da tabela Sistema, tendo como
objetivo armazenar os sistemas da empresa.
Quadro 46 – Tabela Sistema
Atributo
Id_Sistema
Nome_Sistema
Desc_Sistema
Data_Implantacao
Data_Desativacao

Descrição
Identificador do sistema
Nome do sistema
Descrição do sistema
Data da implantação do sistema
Data da desativação do sistema

Fonte: Elaborada pela autora

O Quadro 47 apresenta os atributos da tabela Sistema_CasoUso, tendo
com objetivo relacionar o caso de uso ao sistema que ele pertence.
Quadro 47 – Tabela Sistema_CasoUso
Atributo
Id_Sistema
Id_CasoUso

Descrição
Identificador do sistema
Identificador do caso de uso

Fonte: Elaborada pela autora

O

Quadro

48

apresenta

os

atributos

da

tabela

TipoImpacto_RegraNegocio, tendo como objetivo armazenar os tipos de
impactos, os quais definem as situações geradas por uma regra de negócio
que podem ser: criado, alterado ou inativado.
Quadro 48 – Tabela TipoImpacto_RegraNegocio
Atributo
Id_Tipo_Impacto
Desc_Tipo_Impacto
Fonte: Elaborada pela autora

Descrição
Identificador do tipo de impacto
Descrição do tipo de impacto
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4.5

Conclusão
O modelo proposto engloba as tabelas relacionadas às decisões de

negócio, as características das regras de negócio e as características dos
requisitos funcionais, representados pelos casos de uso. Os históricos das
decisões, das mudanças das regras de negócio e dos casos de uso servem de
base para avaliações realizadas na perspectiva da engenharia de requisitos de
software.
Na próxima seção é apresentado um exemplo de uso deste modelo com a
finalidade de ilustrar sua aplicação.
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5
5.1

EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO REPOSITÓRIO
Introdução
Esta seção apresenta um exemplo de uso do repositório de requisitos

funcionais proposto, por meio de um protótipo, com a finalidade de avaliar sua
aplicabilidade nas áreas de negócio e de sistema.
O exemplo usado nas telas do protótipo é extraído do estudo de caso de
uma empresa fictícia, EU-Rent, descrito pela BRG (2000). Este estudo de caso
é frequentemente utilizado em propostas de rastreabilidade de requisitos pelo
seu detalhamento.

5.2

Apresentação da empresa EU-Rent
O estudo de caso da empresa fictícia de aluguel de carros, chamada EU-

Rent, foi desenvolvido pela Model Systems Ltda. (BRG, 2000).
EU-Rent é de propriedade da EU-Corporation. Ela é uma das três
empresas do grupo, que possui dois hotéis e uma companhia aérea. Cada
empresa tem seu próprio negócio e sistema, mas possuem uma base de
clientes compartilhada. Muitos clientes que alugam automóveis, também voam
com EU-Fly e se hospedam nos hotéis EU-Stay.
EU-Rent possui mil agências em diversos países. Cada agência tem um
gerente e atendentes. Seus veículos são classificados em grupos. A maioria
dos alugueis são com reserva antecipada, na qual se especifica o período de
locação e o grupo do veículo. Também são aceitas reservas imediatas para os
veículos disponíveis. No final do dia, os veículos são atribuídos às reservas do
dia seguinte. Se forem solicitados mais veículos do que os disponíveis em um
grupo, o gerente pode pedir transferência de outras agências.
Os veículos alugados podem ser devolvidos em qualquer agência da EURent. A agência tem que garantir que o veículo foi devolvido no final do período
de locação. Se o carro for devolvido em outra agência, a propriedade do
veículo é atribuída para a nova agência.
EU-Rent também tem postos de serviços, cada um servindo várias
agências. Os carros podem ser reservados para manutenção de acordo com a
disponibilidade.
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Somente é permitida uma reserva por carro por dia. Um aluguel ou
manutenção pode cobrir vários dias. Um cliente pode ter várias reservas, mas
somente um veículo alugado por vez.
EU-Rent mantém o registro de clientes, aluguéis e informações de
devolução atrasada, problemas com o pagamento e danos ao veículo. Estas
informações são usadas para decidir a aprovação de um aluguel.

5.3

Descrição do exemplo
O exemplo é usado para avaliar a aplicabilidade do repositório por meio

de inserções de dados, no protótipo, relativos às decisões tomadas para um
plano de negócio, às regras de negócio criadas e aos casos de uso
desenvolvidos. Os seguintes passos são seguidos na aplicação do exemplo:
1. Especificação das decisões tomadas pela empresa;
2. Especificação das regras de negócio;
3. Especificação dos casos de uso;
4. Associação das decisões de negócio às regras de negócio;
5. Associação das regras de negócio aos casos de uso;
6. Consultas às decisões de negócio;
7. Consultas às regras de negócio;
8. Consultas aos casos de uso;
9. Consultas às decisões de negócio associadas às regras de negócio;
10. Consultas às regras de negócio associadas aos casos de uso.
Os critérios utilizados para avaliar a aplicabilidade do repositório para o
rastreamento de requisitos funcionais de software são baseados nas tarefas
sugeridas por Wiegers (2003), e apresentadas no item 3.2 da seção 3, para
uma ferramenta de gerenciamento de requisitos. Os critérios são os seguintes:
 Manutenção do histórico das alterações de cada requisito para
gerenciar as versões e as mudanças;
 Armazenamento dos atributos dos requisitos como a data de criação do
requisito e o número de versão;
 Capacidade de consulta a subconjuntos de requisitos como, por
exemplo, uma lista de requisitos derivados de uma regra de negócio
para verificar as consequências de uma mudança na regra;
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 Ligação entre os requisitos para facilitar a análise da consequência de
uma mudança, identificando os requisitos afetados;
 Controle do estado de cada requisito durante o desenvolvimento para
monitorar o estado do projeto;
 Armazenamento dos requisitos em uma base de dados para facilitar o
reuso e evitar a duplicação de requisitos.
Para que o repositório atenda aos critérios citados, os atributos dos
requisitos e suas versões são armazenados em uma base de dados,
permitindo consultas ao histórico dos requisitos e acompanhamento dos seus
estágios de evolução.
Para complementar o repositório, os relacionamentos do requisito com
outros requisitos e com as regras de negócio também são armazenados em
uma base de dados, possibilitando consultas a essas ligações para analisar as
consequências de uma mudança.

5.4

Aplicação do exemplo
A aplicação do exemplo é feita por meio de um protótipo desenvolvido na

ferramenta Microsoft Visual Studio.Net e com o gerenciador de banco de dados
Microsoft SQL Server, com o objetivo de implementar o modelo de repositório
proposto no item 4.4 da seção 4. O protótipo possibilita:
 Cadastrar as informações da decisão de negócio: impacto potencial,
alternativa, argumento, premissa, avaliação e decisão de negócio;
 Cadastrar as características da regra de negócio e armazenar o
histórico de alterações;
 Cadastrar as características do caso de uso e armazenar o histórico de
alterações;
 Cadastrar a rastreabilidade da decisão de negócio e da regra de
negócio;
 Cadastrar a rastreabilidade da regra de negócio e do caso de uso;
 Consultar, por meio de filtros de pesquisa, as decisões de negócio;
 Consultar, por meio de filtros de pesquisa, o histórico e o detalhe das
regras de negócio para acompanhar sua evolução;
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 Consultar, por meio de filtros de pesquisa, o histórico e o detalhe dos
casos de uso para acompanhar sua evolução;
 Consultar, por meio de filtros de pesquisa, as decisões de negócio
relacionadas às regras de negócio para analisar as consequências de
uma mudança;
 Consultar, por meio de filtros de pesquisa, as regras de negócio
relacionadas aos casos de uso para analisar as consequências de uma
mudança.
O modelo de rastreabilidade desenvolvido no protótipo é composto pela
especificação dos itens rastreáveis: Decisão de negócio, Regra de negócio e
Caso de uso, do modelo de rastreabilidade descrito no item 4.2 da seção 4, e
pela gerência de rastreabilidade. A especificação é formada pela inclusão e
atualização do item rastreável. A gerência é formada pela especificação e
consulta da rastreabilidade.
A Figura 25 ilustra o Modelo de Rastreabilidade do Protótipo.
Figura 25 – Modelo do Protótipo
Modelo de
Rasreabilidade
do Protótipo

Especificação
item rastreável

Inclusão item
rastreável

Atualização item
rastreável

Gerência
rastreabilidade

Especificação
rastreabilidade

Consulta
rastreabilidade

Fonte: Elaborado pela autora

O Quadro 49 apresenta a relação entre os elementos do Modelo de
Rastreabilidade (Figura 18) com o Modelo do Protótipo (Figura 25) e os Itens
do Protótipo (Figura 26).
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Quadro 49 – Modelo de Rastreabilidade e do Protótipo e Item do Protótipo
Modelo de Rastreabilidade

Modelo do Protótipo

Item do Protótipo

Decisão de negócio

Especificação item rastreável

Decisão de negócio

Regra de negócio

Especificação item rastreável

Regra de negócio

Caso de uso

Especificação item rastreável

Caso de uso

Relacionamento (“afeta”)

Especificação rastreabilidade

Rastreabilidade

Consulta rastreabilidade

Consulta

Fonte: Elaborado pela autora

A Figura 26 apresenta a tela de menu com os itens do protótipo chamado
DRC (Decisão de negócio, Regra de negócio e Caso de uso).
Figura 26 – Tela Menu

Fonte: Elaborado pela autora

A seguir são apresentados os itens do protótipo em uma sequência que
simule a especificação dos itens rastreáveis e a gerência de rastreabilidade,
para que se possa observar o uso do repositório proposto com o exemplo
extraído do estudo de caso da empresa fictícia de aluguel de carros EU-Rent.

82
5.4.1 Decisão de negócio
No item do protótipo Decisão de negócio definem-se os impactos
potenciais, as alternativas, os argumentos, as premissas, as avaliações e as
decisões de negócio.
As telas deste item são formadas a partir das tabelas e dos
relacionamentos do modelo relacional Decisão de negócio, apresentado no
item 4.4.1 da seção 4, com a finalidade de possibilitar a identificação das
informações relacionadas à decisão de negócio tomada pela área de negócio
da empresa. As telas são apresentadas a seguir.
A Figura 27 mostra a tela de detalhe do impacto potencial com a
descrição, o tipo (ganho potencial ou risco), a situação (identificado, em análise
ou resolvido), a data de identificação e a data de resolução do impacto
potencial.
Figura 27 – Tela Impacto potencial

Fonte: Elaborada pela autora

A Figura 28 apresenta a tela de detalhe da alternativa considerada na
análise do impacto potencial com a descrição, a situação (criada ou cancelada)
e a data da alternativa.
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Figura 28 – Tela Alternativa

Fonte: Elaborada pela autora

A Figura 29 apresenta a tela para identificação dos argumentos
considerados para a alternativa proposta com o período de validade.
Figura 29 – Tela Argumento

Fonte: Elaborada pela autora

A Figura 30 apresenta a tela de detalhe da premissa considerada na
análise do impacto potencial com a descrição e o período de validade.
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Figura 30 – Tela Premissa

Fonte: Elaborada pela autora

A Figura 31 ilustra a tela de detalhe da avaliação feita pela empresa,
associando a premissa, a alternativa e o argumento, o período de validade e o
registro dos responsáveis pela avaliação no botão responsável.
Figura 31 – Tela Avaliação

Fonte: Elaborada pela autora

A Figura 32 apresenta a tela de detalhe da decisão de negócio tomada
com base nas alternativas propostas com a data da decisão e o responsável. O
responsável pode ser uma pessoa ou uma unidade organizacional.
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Figura 32 – Tela Decisão de negócio

Fonte: Elaborada pela autora

5.4.2 Regra de negócio
No item do protótipo Regra de negócio definem-se as características de
uma regra de negócio.
As telas deste item são formadas a partir das tabelas e dos
relacionamentos do modelo relacional Regra de negócio, apresentado no item
4.4.2 da seção 4, com a finalidade de possibilitar a definição e o
acompanhamento da evolução da regra de negócio pela área de negócio da
empresa. As telas são apresentadas a seguir.
A Figura 33 apresenta a tela de detalhe da regra de negócio. As
características da regra de negócio são:
 Tipo de validação: integridade referencial ou condição;
 Classificação funcional: projetora, produtora ou rejeitora;
 Tipo de regra: percentual, soma;
 Origem: interna ou externa. Para interna, identifica-se o responsável.
Para externa, o órgão regulador que a define, a fonte de informação, o
documento de informação e a data de publicação;
 Estado: definida, em análise, efetivada, suspensa, cancelada ou
substituída. Quando a regra de negócio tem o estado “substituída” deve
ser selecionada a regra que a substituirá;
 Descrição da regra de negócio.
Uma nova versão é gerada a cada alteração na tela, exceto para o tipo de
validação e o estado da regra. A classificação funcional deve ser a mesma para
todas as versões da regra de negócio.
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Figura 33 – Tela Regra de negócio

Fonte: Elaborada pela autora

A Figura 34 mostra a tela de composição da regra de negócio. A regra de
negócio é formada por termos e fatos, sendo que o termo deve ser o mesmo
para todas as versões da regra. Uma nova versão da regra de negócio é
gerada a cada alteração da junção ou do fato.
Figura 34 – Tela Regra de negócio - Descrição

Fonte: Elaborada pela autora
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5.4.3 Caso de uso
No item do protótipo Caso de uso definem-se as características de um
caso de uso.
As telas deste item são formadas a partir das tabelas e dos
relacionamentos do modelo relacional Caso de uso, apresentado no item 4.4.3
da seção 4, com a finalidade de possibilitar a definição e o acompanhamento
da evolução do caso do uso pela área de desenvolvimento de sistema da
empresa. As telas são apresentadas a seguir.
A Figura 35 apresenta a tela de detalhe com as características do caso de
uso: nome, descrição, responsável e estágio (desenvolvimento, revisão,
aprovado, reprovado, ativo ou inativo). Uma nova versão do caso de uso é
gerada a cada alteração na tela, exceto para o estágio.
Figura 35 – Tela Caso de uso

Fonte: Elaborada pela autora

A Figura 36 ilustra a tela de atores que participam do caso de uso,
destacando os atores principais. Uma nova versão do caso de uso é gerada a
cada alteração na tela.
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Figura 36 – Tela Caso de uso - Ator

Fonte: Elaborada pela autora

A Figura 37 mostra a tela de pré-condição, com as condições que devem
ser verdadeiras antes do início do caso de uso. Uma nova versão do caso de
uso é gerada a cada alteração na tela.
Figura 37 – Tela Caso de uso – Pré-condição

Fonte: Elaborada pela autora
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A Figura 38 apresenta a tela de pós-condição, com as condições que
devem ser verdadeiras no término do caso de uso. Uma nova versão do caso
de uso é gerada a cada alteração na tela.
Figura 38 – Tela Caso de uso – Pós-condição

Fonte: Elaborada pela autora

A Figura 39 ilustra a tela de fluxo básico com os passos do caso de uso e
a inclusão (INC), o fluxo alternativo(FA) e o ponto de extensão (PE). Uma nova
versão do caso de uso é gerada a cada alteração na tela.
Figura 39 – Tela Caso de uso – Fluxo básico

Fonte: Elaborada pela autora
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A Figura 40 mostra a tela de caso de uso de inclusão. Uma nova versão
do caso de uso é gerada a cada alteração na tela.
Figura 40 – Tela Caso de uso – Inclusão

Fonte: Elaborada pela autora

A Figura 41 apresenta a tela de fluxos alternativos que são os caminhos
alternativos do fluxo básico. Uma nova versão do caso de uso é gerada a cada
alteração na tela.
Figura 41 – Tela Caso de uso – Fluxo alternativo

Fonte: Elaborada pela autora

A Figura 42 ilustra a tela de pontos de extensão do caso de uso que são
as extensões do fluxo básico. Uma nova versão do caso de uso é gerada a
cada alteração na tela.
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Figura 42 – Tela Caso de uso – Ponto de extensão

Fonte: Elaborada pela autora

5.4.4 Rastreabilidade
No item do protótipo Rastreabilidade define-se a rastreabilidade dos itens
especificados: decisão de negócio, regra de negócio e caso de uso, dentro da
gerência de rastreabilidade. As telas de rastreabilidade são apresentadas a
seguir.
A Figura 43 mostra a tela de especificação da rastreabilidade da decisão
de negócio e da regra de negócio com o tipo de impacto gerado (criada,
alterada, suspensa ou desativada) e o período de validade.
Figura 43 – Tela Rastreabilidade Decisão de negócio e Regra de negócio

Fonte: Elaborada pela autora
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A Figura 44 ilustra a tela de especificação da rastreabilidade da regra de
negócio e do caso de uso com o passo do fluxo básico, o tipo de impacto
gerado (criado, alterado ou inativado) e o período de validade.
Figura 44 – Tela Rastreabilidade Regra de negócio e Caso de uso

Fonte: Elaborada pela autora

5.4.5 Consulta
Após a especificação dos itens rastreáveis e da rastreabilidade, pode-se
consultar o histórico destes itens e suas relações por meio das telas de
consultas. A finalidade das telas de consulta é possibilitar: o gerenciamento das
decisões de negócio tomadas pela empresa, o acompanhamento da evolução
das regras de negócio, o acompanhamento da evolução dos casos de uso e o
rastreamento dos requisitos e sua origem nos negócios.
As telas de consulta são apresentadas a seguir.
A Figura 45 mostra a tela de lista das decisões tomadas pela empresa e
os filtros: decisão de negócio, período de data e responsável, que podem ser
usados na consulta.
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Figura 45 – Tela Consulta Decisão de negócio

Fonte: Elaborada pela autora

A Figura 46 apresenta a tela de detalhe da decisão de negócio com a
descrição, o responsável, a data da decisão, o nome e a data da inclusão, o
nome e a data da modificação e a lista dos impactos potenciais resolvidos pela
decisão de negócio.
Figura 46 – Tela Consulta Decisão de negócio - Detalhe

Fonte: Elaborado pela autora
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A Figura 47 mostra a tela de lista das regras de negócio e os filtros: regra
de negócio, tipo de validação, classificação funcional, tipo de regra, família de
regra, estado, origem e período de data, que podem ser usados na consulta.
A tela possibilita consultar o detalhe e o histórico de versões da regra de
negócio selecionada na lista.
Figura 47 – Tela Consulta Regra de negócio

Fonte: Elaborada pela autora

A Figura 48 apresenta a tela de detalhe da regra de negócio com a
versão, a descrição, o estado, o tipo de validação, a classificação funcional, o
tipo e a família de regra, o nome e a data da inclusão, o nome e a data da
modificação.
Os estados da regra de negócio podem ser consultados por meio do
botão que se encontra ao lado da descrição do estado.
Quando a regra de negócio estiver com estado de substituída, mostra a
regra de negócio que a substitui.
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Para a regra de negócio interna, mostra-se o responsável. Para a regra
de negócio externa, mostra-se o órgão regulador, a fonte de informação, o
documento de informação e a data de publicação da regra.
A composição da regra de negócio pode ser consultada por meio do
botão que se encontra ao lado da descrição.
Figura 48 – Tela Consulta Regra de negócio - Detalhe

Fonte: Elaborada pela autora

A Figura 49 mostra a tela de lista dos casos de uso e os filtros: caso de
uso, estágio, responsável e período de data, que podem ser usados na
consulta.
A tela possibilita consultar o detalhe e o histórico de versões do caso de
uso selecionado na lista.
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Figura 49 – Tela Consulta Caso de uso

Fonte: Elaborada pela autora

A Figura 50 apresenta a tela de detalhe do caso de uso com o nome, a
descrição, a versão, o estágio, o responsável, o nome e a data da inclusão, o
nome e a data da modificação, a lista de atores que participam do caso de uso,
a lista de pré-condições e a lista de pós-condições.
Os estágios do caso de uso podem ser consultados por meio do botão
que se encontra ao lado da descrição do estágio.
A tela possibilita consultar o fluxo de eventos do caso de uso.
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Figura 50 – Tela Consulta Caso de uso - Detalhe

Fonte: Elaborada pela autora

A Figura 51 apresenta a tela de fluxo de eventos do caso de uso: fluxo
básico, inclusão (INC), fluxo alternativo (FA) e ponto de extensão (PE).
Figura 51 – Tela Consulta Caso de uso – Fluxo de eventos

Fonte: Elaborada pela autora
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A Figura 52 mostra a tela de lista de associações das decisões de
negócio e das regras de negócio e os filtros: decisão de negócio, regra de
negócio, tipo de impacto e período de data, que podem ser usados na consulta.
A tela possibilita consultar o detalhe da associação da decisão de negócio
e da regra de negócio selecionada na lista.
Figura 52 – Tela Consulta Decisão de negócio e Regra de negócio

Fonte: Elaborada pela autora

A Figura 53 apresenta a tela de detalhe da associação da decisão de
negócio e da regra de negócio com o tipo de impacto, a data início e fim, o
nome e a data da inclusão, o nome e a data da modificação.
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Figura 53 – Tela Consulta Decisão de negócio e Regra de negócio – Detalhe

Fonte: Elaborada pela autora

A Figura 54 mostra a tela de lista de associações das regras de negócio e
dos casos de uso e os filtros: regra de negócio, caso de uso, tipo de impacto e
período de data, que podem ser usados na consulta.
A tela possibilita consultar o detalhe da associação da regra de negócio e
do caso de uso selecionada na lista.
Figura 54 – Tela Consulta Regra de negócio e Caso de uso

Fonte: Elaborada pela autora
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A Figura 55 apresenta a tela de detalhe da associação da regra de
negócio e do caso de uso com o passo do fluxo básico que a regra de negócio
está associada, o tipo de impacto, a data início e fim, o nome e a data da
inclusão, o nome e a data da modificação.
Figura 55 – Tela Consulta Regra de negócio e Caso de uso - Detalhe

Fonte: Elaborada pela autora

5.5

Conclusão
Esta seção mostrou o exemplo de uso do repositório proposto por meio

do protótipo desenvolvido. Foram apresentadas as telas do protótipo com os
dados extraídos do estudo de caso de uma empresa fictícia de aluguel de
carros. As telas possibilitaram a especificação dos itens rastreáveis (decisão de
negócio, regra de negócio e caso de uso), a especificação da rastreabilidade e
a consulta, por meio de filtros, aos dados especificados.
Na próxima seção são descritos os resultados obtidos com a aplicação do
exemplo.
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6

CONCLUSÃO
Nesta seção são apresentados os resultados obtidos e as sugestões para

trabalhos futuros.

6.1

Resultados obtidos
As regras de negócio e os sistemas de informação são afetados pelas

mudanças nos negócios de uma empresa. Para que os sistemas sejam
consistentes com os negócios deve haver uma documentação que possibilite
determinar as implicações das mudanças, permitindo rastrear separadamente
as regras de negócio e os requisitos de software e as relações entre eles.
Para documentar as regras de negócio e os requisitos de software
separados, o presente trabalho propôs um repositório formado por uma
estrutura de dados contendo as informações relacionadas às decisões de
negócio, as características das regras de negócio e as características dos
requisitos funcionais de software que possibilita rastreá-los.
Para representar os requisitos funcionais de software foi utilizado um
modelo de caso de uso, tendo sua estrutura baseada no gabarito RUP (RUP,
2003). Para tratar as regras de negócio e as decisões de negócio foi usado
como base o repositório elaborado por Ciavatta (2009).
A rastreabilidade dos requisitos foi baseada no modelo proposto por
Ramesh e Jarke (2001) e no metamodelo elaborado por Letelier (2002), que
destacam a importância em documentar a razão das decisões de negócio.
O repositório baseia-se em dois modelos: de rastreabilidade e conceitual.
O modelo de rastreabilidade é formado pelo Item rastreável e pelo
Decisor. O Item rastreável representa a decisão de negócio, a regra de negócio
e o caso de uso. O Decisor representa o responsável por criar ou modificar o
Item rastreável.
O modelo conceitual apresenta os elementos e as associações dos itens
rastreáveis: decisão de negócio, regra de negócio e caso de uso.
O repositório é um modelo relacional que mostra as tabelas, os atributos e
os relacionamentos dos elementos do modelo conceitual.
Para ilustrar a aplicabilidade do repositório proposto foi apresentado um
protótipo com os dados extraídos de um estudo de caso, descrito pela BRG

102
(2000), de uma empresa fictícia de aluguel de carros, chamada EU-Rent. O
protótipo permitiu simular as seguintes atividades:
 Especificação

dos

impactos

potenciais,

das

alternativas,

dos

argumentos, das premissas, das avaliações e das decisões de negócio,
com a finalidade de identificar as informações relacionadas às decisões
de negócio tomadas pela área de negócio da empresa;
 Especificação das características das regras de negócio pela área de
negócio da empresa;
 Especificação das características dos casos de uso pela área de
desenvolvimento de sistema da empresa;
 Especificação da rastreabilidade das decisões de negócio e das regras
de negócio;
 Especificação da rastreabilidade das regras de negócio e dos casos de
uso;
 Consulta às decisões de negócio, possibilitando o gerenciamento das
decisões de negócio tomadas pela empresa;
 Consulta às regras de negócio, possibilitando o acompanhamento da
evolução das regras de negócio;
 Consulta aos casos de uso, possibilitando o acompanhamento da
evolução dos casos de uso;
 Consulta às associações das decisões de negócio e das regras de
negócio;
 Consulta às associações das regras de negócio e dos casos de uso.
Estas simulações possibilitaram identificar e corrigir falhas existentes no
repositório.
Para avaliar a aplicabilidade do repositório para o rastreamento de
requisitos funcionais foram analisados critérios baseados nas tarefas sugeridas
por Wiegers (2003) para uma ferramenta de gerenciamento de requisitos. O
Quadro 50 mostra esta avaliação, que é formada pelos seguintes itens:
 Critério: descreve o critério usado para avaliação;
 Protótipo: descreve a funcionalidade do protótipo que atende ao critério
proposto, mostrando o nome da tela e o número da figura que
apresenta a tela;
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 Resultado: mostra o resultado da avaliação, se o protótipo “Atende” ou
“Não Atende” ao critério proposto.
Quadro 50 – Avaliação do repositório - Requisito
Critério
do histórico

Manutenção

Protótipo
das Tela Caso de uso (Figura 35) – Uma

alterações de cada requisito para nova versão é gerada a cada
gerenciar

as

versões

e

as alteração na tela, armazenando o

mudanças.

Resultado

Atende

histórico do caso de uso.

Armazenamento dos atributos dos Tela Caso de uso (Figura 35) –
requisitos como a data de criação armazena as características do caso
do requisito e o número de versão.

de uso como a data da criação e o

Atende

número da versão.
Capacidade

de

consulta

a Tela Consulta Regra de negócio e

subconjuntos de requisitos como, Caso de uso (Figura 54) - possibilita
por exemplo, uma lista de requisitos a

consulta

aos

casos

de

uso

derivados de uma regra de negócio associados às regras de negócio.

Atende

para verificar as consequências de
uma mudança na regra.
Ligação entre os requisitos para Tela Caso de uso – Inclusão (Figura
facilitar a análise da consequência 40) – inclui um caso de uso
de uma mudança, identificando os existente ao caso de uso base.
Tela Caso de uso – Ponto de Atende

requisitos afetados.

Extensão (Figura 42) – associa um
“caso de uso de extensão” ao caso
de uso base.
Controle

do

estado

de

cada Tela Consulta Caso de uso (Figura

requisito durante o desenvolvimento 49) - possibilita consulta aos estados Atende
para monitorar o estado do projeto.

dos casos de uso.

Armazenamento dos requisitos em Dados armazenados na base de
uma base de dados para facilitar o dados DRC.
reuso e evitar a duplicação de
requisitos.
Fonte: Elaborada pela autora

Atende
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O protótipo desenvolvido armazena os atributos dos requisitos, os
responsáveis, as versões, os relacionamentos com outros requisitos e os
relacionamentos com as regras de negócio na base de dados. As telas de
consulta permitem que a área de desenvolvimento de sistema consulte o
histórico dos requisitos e os responsáveis, os relacionamentos para análise das
consequências de uma mudança e acompanhe os estágios de evolução do
requisito

para

monitorar

o

estado

do

projeto.

Considerando

estas

características, conclui-se que o protótipo desenvolvido atende aos critérios
propostos no que diz respeito aos requisitos funcionais.
Além de contribuir para documentar a história dos requisitos, o protótipo
possibilita registrar as regras de negócio criadas, documentando também a
origem destes requisitos nos negócios. O Quadro 51 mostra a avaliação do
repositório no que se refere às regras de negócio aplicando os critérios usados
nos requisitos adaptados para as regras de negócio.
Quadro 51 – Avaliação do repositório - Regra de negócio
Critério
Manutenção do histórico
alterações

de

cada

regra

Protótipo
das Tela Regra de negócio (Figura 33) de Uma nova versão é gerada a cada

negócio para gerenciar as versões alteração na tela, armazenando o
e as mudanças.

Resultado

Atende

histórico da regra de negócio.

Armazenamento dos atributos das Tela Regra de negócio (Figura 33) regras de negócio como a data de armazena as características da regra
criação da regra e o número de de negócio como a data da criação e
versão.
Capacidade

Atende

o número da versão.
de

consulta

a Tela Consulta Decisão de negócio e

subconjuntos de regras de negócio Regra de negócio (Figura 52) como, por exemplo, uma lista de possibilita a consulta às regras de
regras de negócio derivadas de negócio associadas às decisões de Atende
uma decisão de negócio para negócio.
verificar as consequências de uma
mudança na decisão.
Controle do estado de cada regra Tela Consulta Regra de negócio
de negócio.

(Figura 47) – possibilita consulta aos Atende
estados das regras de negócio.
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Armazenamento das regras de Dados armazenados na base de
negócio em uma base de dados dados DRC.

Atende

para facilitar o reuso e evitar a
duplicação de regras.
Fonte: Elaborada pela autora

O protótipo desenvolvido armazena os atributos das regras de negócio, os
responsáveis, as versões e os relacionamentos com as decisões de negócio na
base de dados. Para complementar o repositório, as informações relacionadas
às decisões de negócio também são armazenadas na base de dados. As telas
de consulta possibilitam que a área de negócio da empresa consulte as
decisões tomadas, o histórico das regras de negócio e os responsáveis, os
relacionamentos para análise das consequências de uma mudança e
acompanhe

os

estados

de

evolução

da

regra.

Considerando

estas

características, conclui-se que o protótipo desenvolvido atende aos critérios
propostos no que diz respeito às regras de negócio.
Baseado nos resultados apresentados e considerando o caráter
conceitual do presente trabalho, conclui-se que o repositório proposto atende
às áreas de negócio e de sistema da empresa, visto que proporciona consultas
aos

dados

especificados

por

cada

área,

possibilitando

atribuir

responsabilidades e efetuar avaliações de modificações futuras e de
desenvolvimento de novos sistemas. Porém, somente uma avaliação em um
ambiente real poderá fazer um julgamento mais preciso do repositório
proposto.

6.2

Trabalhos futuros
Um dos trabalhos futuros seria a realização de um estudo de caso que

considere as decisões de negócio reais de uma empresa na especificação das
regras de negócio e dos requisitos funcionais de software. Os critérios para a
avaliação do estudo de caso poderiam ser detalhamentos dos critérios
utilizados neste trabalho, de tal modo que permitam uma análise quantitativa.
O presente trabalho propôs um repositório para o rastreamento de
requisitos funcionais derivados de regras de negócio. Uma sugestão seria
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estender este repositório para requisitos não funcionais, considerando que tais
requisitos também são afetados pelas decisões de negócio.
Por fim, sugere-se aplicar o repositório proposto em diferentes cenários
para verificar sua capacidade em atender várias áreas de negócio da empresa.
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