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RESUMO
As regras no setor de previdência privada complementar são
expressas em linguagem natural. Por esta razão, é possível que haja
ambiguidades no momento da representação do conhecimento. As
ambiguidades são causadas por fatores como familiaridade com o negócio,
interpretação pessoal e nível de experiência de cada profissional. Elas
interferem no processo de comunicação, causando perdas ou desvios nas
informações usadas tanto pela área de negócio quanto pela área de
tecnologia. Sendo assim, este trabalho utiliza o método DOGMA (Developing
Ontology-Grounded Methods and Applications), desenvolvido pelo VUB
STARLab, para desenvolvimento de uma ontologia para auxiliar na
representação do conhecimento referente à previdência privada
complementar. Para tanto, o DOGMA é usado como apoio na condução de
um estudo de caso, no qual é observada a aplicabilidade do método em um
cenário constituído por aspectos legais, contábeis e financeiros, que em
geral, são complexos e de difícil entendimento. Além disso, é explorada a
utilização do ORM (Object-Role Modelling), uma técnica para construção de
modelos em nível conceitual, na qual a linguagem natural é o ponto de partida
para o processo de modelagem. No trabalho, o ORM é usado para
representar graficamente o domínio, adicionar semântica às relações entre os
termos e auxiliar na implementação da ontologia em OWL.

Palavras chaves: previdência privada complementar, ontologia, linguagem
natural, lexon, DOGMA, ORM.

ABSTRACT
An ontology for private pension domain
The rules on private pension domain are expressed in natural
language. Consequently, it is possible that ambiguities occur on knowledge
representation. Usually, they are caused by different factors, such as
professional experience, personal interpretation, etc., interfering on
communication process. The interference brings losses or diversions in the
information used by business and technology areas. This paper uses DOGMA
(Developing Ontology - Grounded Methods and Applications), a methodology
developed by VUB STARLab, to create an ontology regarding private pension
domain. The approach will be used in a case study where its applicability will
be observed in a scenario described by legal, accounting and financial
aspects, which are complex and difficult do understand. In addition, ORM
(Object-Role Modeling) will be explored as technique to build models at
conceptual level, using natural language as start point for modeling process.
Also, ORM will be useful to depict graphically the domain, to add semantic to
the relationships and finally, to assist in the ontology implementation using
OWL.

Keywords: private pension, ontology, natural language, lexons, DOGMA,
ORM.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Motivação
O sistema previdenciário brasileiro é baseado no 'modelo de múltiplos

pilares'. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA (2004), o primeiro pilar é a Previdência Social. Ela é de natureza pública
e participam dela todos os trabalhadores com empregos formais e registro em
carteira. A previdência social acumula capital de acordo com o regime de
repartição simples. Nele, a parcela economicamente ativa da população
custeia o benefício recebido pela população em aposentadoria.
O segundo e o terceiro pilar são, respectivamente, a Previdência
Privada Complementar Fechada e a Previdência Privada Complementar
Aberta. Ambas são de natureza privada, de adesão facultativa e seguem o
regime de capitalização. Neste regime, o indivíduo acumula capital durante
seu período de atividade no mercado de trabalho para recebê-lo de forma
integral ou utilizá-lo durante a aposentadoria. A diferença encontra-se no
público alvo para o qual a previdência se destina. A Previdência Privada
Complementar Fechada, também conhecida pelo nome de Fundos de
Pensão, é destinada aos funcionários ligados a uma empresa, sindicato ou
entidade de classe. Já a Previdência Privada Complementar Aberta, também
conhecida como Previdência Privada Complementar, é destinada a qualquer
pessoa física que sinta a necessidade em adquirir um produto de previdência
visando aposentadoria ou investimento a longo prazo.
A Previdência Privada Complementar é o pilar que mais cresce no
Brasil. De acordo com balanço emitido pela Federação Nacional de
Previdência Privada e Vida - FenaPrevi (2014), o mercado de previdência
privada complementar aberta fechou o ano de 2013 com R$ 73,7 bilhões em
novos depósitos, crescimento de 4,56% na comparação com os R$ 70,5
bilhões acumulados em 2012. O interesse pode ser explicado por dois
fatores: o envelhecimento da população e a preocupação de que a
previdência social não seja capaz de garantir a aposentadoria de todos os
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brasileiros. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
(2008), a população brasileira com mais de 65 anos chegará a 48 milhões de
pessoas nos próximos quarenta anos, elevando o tempo médio de vida do
brasileiro de 73 para 81 anos. Em contrapartida, a relação entre a quantidade
de pessoas aposentadas e o número de pessoas na faixa etária
potencialmente ativa (15 a 64 anos) irá diminuir. Em 2010, a relação era de
dez pessoas na faixa potencialmente ativa para cada pessoa em
aposentadoria. Em 2050, a previsão é de três pessoas na faixa
potencialmente ativa para cada pessoa em aposentadoria.
A regulamentação do setor de previdência privada complementar é
determinada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP,
subordinado à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. A CNSP
define as normas, diretrizes e regulamentações para o setor, enquanto que a
SUSEP é responsável por fiscalizar a execução das normas fixadas pela
CNSP e aplicar as penalidades previstas por lei no caso de irregularidades
(IPEA, 2004). Os produtos de previdência são comercializados pelas
instituições autorizadas pela SUSEP, tais como financeiras, bancos e
seguradoras.
Como em outras áreas ligadas ao segmento financeiro, o setor de
previdência privada complementar investe em TI (Tecnologia da Informação)
para reduzir custos de operação e estabelecer uma vantagem competitiva em
relação aos seus concorrentes (SILVA, 2007).
Um dos problemas enfrentados pela TI é a representação do
conhecimento

sobre

o

domínio.

No

setor

de

Previdência

Privada

Complementar, as regras de negócio são definidas pelas próprias instituições
financeiras e obedecem às limitações impostas pela CNSP. Tanto as regras
de negócio quanto a legislação são marcadas por um vocabulário complexo e
de difícil entendimento. Por serem representadas em linguagem natural, os
termos estão sujeitos a ambiguidades. Por exemplo, na frase

'o valor da

moeda sofre correção mensal' não é possível afirmar sobre qual moeda o
texto se refere. Uma pessoa com conhecimento em previdência pode assumir
que a moeda refere-se ao valor da cota atrelada ao fundo de investimento
utilizado para rentabilizar o dinheiro aplicado em previdência. Já uma pessoa
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que não conhece previdência, pode assumir que o valor da moeda refere-se
ao Real, a moeda corrente utilizada no Brasil.
Além disso, é necessário levar em consideração o processo de gestão
do conhecimento proposto por Nonaka e Takeuchi (1995). Muitas vezes, o
conhecimento no domínio de previdência está em sua forma tácita: os
conceitos, definições e regras estão fragmentados na mente dos indivíduos e
sofrem influência de fatores externos como experiência profissional,
intepretação pessoal e familiaridade com o negócio. Um exemplo é a
utilização de expressões diferentes para se referir ao mesmo conceito. Os
termos 'tributação regressiva' e 'tributação decrescente' referem-se ao tipo de
tributação regulamentada pela Lei N.º 11.053/2004, no qual o valor do
imposto de renda cobrado no momento do resgate varia de acordo com o
tempo em que o valor permaneceu investido em previdência. No entanto, não
é sempre que as partes envolvidas conhecem o significado exato de cada
termo. Se os profissionais de TI ou os profissionais de negócio não souberem
que 'tributação regressiva' e 'tributação decrescente' são sinônimos, poderá
haver problemas na comunicação.
Para que o conhecimento tácito seja convertido em explícito, é
necessário que ele seja organizado e articulado por intermédio de um
vocabulário único, capaz de definir os termos, os conceitos, as definições e
as hipóteses consideradas como verdadeiras por um grupo (BRITO, 2008).
Neste sentido, a utilização de ontologias pode facilitar o processo de
comunicação, reduzindo ambiguidades e auxiliando na organização do
conhecimento dentro do domínio.
A definição mais comum de ontologia foi proposta por Gruber (1993)
como sendo a especificação explícita de uma conceitualização. Mais tarde,
Studer,

Benjamins

e

Fensel

(1998)

complementaram

a

definição,

descrevendo ontologia como uma especificação formal e explícita de uma
conceitualização compartilhada. Neste sentido, 'conceitualização' descreve a
abstração de um fenômeno do mundo real, 'explícita' refere-se à definição de
conceitos relativos ao domínio, 'formal' remete ao processamento por meios
computacionais e 'compartilhada' indica que o conhecimento não é exclusivo
de um indivíduo, mas sim, aceito por um grupo.
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Ontologias são usadas largamente nas áreas de Inteligência Artifical e
Engenharia do Conhecimento para estruturar os conceitos relativos a um
domínio.

Segundo

Gómez-Pérez

(1999),

a

utilização

de

ontologias

disponibiliza um vocabulário comum a uma área e define, em diferentes
níveis de abstração, o significado dos termos e as relações entre eles. De
forma complementar, ontologias favorecem a comunicação, permitem
inferências, possibilitam o reuso e separam o domínio do conhecimento do
domínio da aplicação (NOY e McGUINNESS, 2001) e (GRUNINGER e LEE,
2002).
Na literatura, há exemplos de ontologias para o setor financeiro.
Montes, Bas, Bellido, Corcho, Losada, Benjamins e Contreras (2005)
desenvolveram uma ontologia bancária, capaz de comparar diferentes
simulações para a concessão de hipotecas; Mellouli, Bouslama e Akande
(2010) construíram uma ontologia para exibição de notícias relativas ao
mercado de ações; Salah e Mohamed (2011) construíram uma ontologia para
representar investimentos; a OMG - Object Management Group (2012)
propôs o FIBO - Financial Industry Business Ontology, uma ontologia para
formalizar os termos usados em contratos, leis e especificações de produtos
e serviços para o mercado fianceiro. Apesar destas iniciativas, ainda não
foram encontradas ontologias para representar o conhecimento no setor de
previdência privada complementar.
Dentre as abordagens para construção de ontologias, destacam-se o
método Skeletal (USCHOLD e GRUNINGER, 1995) e TOVE - TOronto Virtual
Enterprise (GRUNINGER e FOX, 1995), por serem os primeiros métodos a
utilizar as técnicas de questões de competência, adoção de taxonomias e a
criação de modelos intermediários durante o processo de desenvolvimento; o
Methontology (LÓPEZ, GÓMEZ-PÉREZ e JURISTO, 1997), no qual foi
proposto um ciclo de vida para desenvolvimento da ontologia; o On-ToKnowledge, por incluir uma etapa para definição da viabilidade da ontologia
antes de sua construção (SURE e STUDER, 2002); e a abordagem DOGMA Developing Ontology-Grounded Methods and Applications, na qual o
desenvolvimento da ontologia é baseado em linguagem natural (SPYNS,
TANG e MEERSMAN, 2007).
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No contexto deste trabalho, o método mais significativo é o DOGMA
(SPYNS, TANG e MEERSMAN, 2007). A abordagem utiliza representações
léxicas, contextualizações e a notação ORM - Object-Role Modelling
(HALPIN, 2001), para a construção da ontologia. As representações léxicas e
as contextualizações são utilizadas para adicionar significado aos termos. O
ORM, por sua vez, é uma técnica de modelagem conceitual baseada em
linguagem natural, capaz de adicionar valor semântico ao relacionamento
entre os termos do domínio. Por se apoiar em linguagem natural, o método
dispensa a utilização de linguagens formais para representação do
conhecimento.
O DOGMA reúne características introduzidas por outras abordagens,
como por exemplo, a utilização de questões de competência e a condução de
estudos de viabilidade. Além disso, a documentação é detalhada, com
descrições das atividades para cada etapa do ciclo de vida para a construção
da ontologia. O método foi utilizado com sucesso na condução de estudos de
caso na área de educação (MOOR, LEENCHER e MEERSMAN, 2005), em
um sistema para cadastro de reclamações via Internet (JARRAR, 2005) e na
prevenção

a

fraudes

em

sistemas

financeiros

(ZHAO,

KINGSTON,

KERREMANS, FREDERICK, COPPENS, VERLINDEN, TEMMERMAN E
MEERSMAN, 2005).

1.2

Objetivo
O objetivo do trabalho é a construção de uma ontologia para

representar o conhecimento referente ao domínio de previdência privada
complementar.
O procedimento experimental é conduzido por meio de um estudo de
caso, no qual o método DOGMA é aplicado na construção de uma ontologia
para o módulo de resgate do sistema de previdência privada complementar
de uma instituição financeira.
De forma complementar, o trabalho explora a utilização do ORM Object-Role Modelling (HALPIN, 2001) como alternativa ao UML - Unified
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Modelling Language (OMG, 2013) e ao diagrama Entidade-Relacionamento
(CHEN, 1976) como técnica usada na representação do domínio e a
possibilidade de utilizar a notação ORM como ponto de partida para
implementação da ontologia em OWL (Ontology Web Language).

1.3

Contribuição
Dentre as contribuições deste trabalho, quatro pontos merecem

destaque. O primeiro diz respeito à falta de uma ontologia para a previdência
privada complementar. Apesar das iniciativas para organizar o conhecimento
no mercado financeiro, ainda não foram encontrados trabalhos voltados ao
segmento de previdência. A partir da construção da ontologia, é possível o
desenvolvimento de diferentes aplicações, tais como:


A criação de agentes inteligentes para operações B2C. Os
agentes seriam responsáveis por tirar dúvidas quanto à
previdência

privada

complementar

e

poderiam

ser

disponibilizados no site da instituição financeira;


O desenvolvimento de material didático para treinamento de
usuários, analistas e outros envolvidos com a operação da
previdência privada;



A construção de ferramentas para recuperação de informação e
recuperação do conteúdo referente à documentação do sistema
de previdência privada complementar;



A extração de requisitos do sistema a partir do conhecimento
registrado na ontologia;



A integração entre os diferentes sistemas da instituição
financeira.

O segundo ponto é relativo a aplicabilidade do DOGMA para
construção de ontologias. Nos trabalhos de Moor, Leencher e Meersman
(2005) e Jarrar (2005), a abordagem foi utilizada para construir ontologias em
cenários mais modestos, escolhidos para auxiliar no amadurecimento do
método. Em Zhao, Kingston, Kerremans, Frederick, Coppens, Verlinden,
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Temmerman e Meersman (2005), o método foi testado em um cenário mais
complexo, no qual a legislação financeira é utilizada para a identificação de
fraudes. Já o estudo de caso conduzido neste trabalho, refere-se a um
sistema em produção, desenvolvido pela área de tecnologia de uma
instituição financeira e possui regras de negócio que, além dos aspectos
legais, também envolve características contábeis e financeiras.
O terceiro ponto refere-se a utilização do ORM (HALPIN, 2001). Até o
momento, utilizou-se o UML e o diagrama Entidade-Relacionamento para
representar os módulos no sistema de previdência privada complementar. Por
meio do trabalho, é possível observar a aplicabilidade do ORM na
modelagem de um domínio referente ao setor financeiro.
O último ponto é a melhoria no processo de comunicação dentro da
área de tecnologia e entre os profissionais de negócio e TI, por meio de um
vocabulário único, compartilhado e aceito por todo o grupo, evitando
interpretações equivocadas de conceitos relativo à previdência privada
complementar.

1.4

Método de Trabalho
A primeira etapa é a Revisão Bibliográfica. Nela, são descritos os

principais métodos para construção de ontologias. Entre eles, encontram-se o
Skeletal (USCHOLD e KING, 1995), TOVE (GRUNINGER e FOX, 1995),
Methontology (LÓPEZ, GOMÉZ-PÉREZ e JURISTO, 1997), OTK (SURE e
STUDER, 2002) e DOGMA (SPYNS, TANG e MEERSMAN, 2007).
Ainda na etapa de Revisão Bibliográfica, são apresentados exemplos
de ontologias desenvolvidas para o setor financeiro nos segmentos bancário
(MONTES,

BAS,

BELLIDO,

CORCHO,

LOSADA,

BENJAMINS

e

CONTRERAS, 2005), mercado de ações (MELLOULI, BOUSLAMA e
AKANDE, 2010) e investimentos (SALAH e MOHAMED, 2011) e por fim, uma
ontologia propondo a padronização dos termos usados em documentos
financeiros (OMG, 2012).
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A segunda etapa é o Detalhamento do DOGMA, método escolhido
para a condução do estudo de caso. A preferência pelo método DOGMA
(SPYNS, TANG e MEERSMAN, 2007) é justificada por suas raízes em
linguagem natural, por reunir a maioria dos pontos fortes introduzidos pelos
métodos apresentados nas referências bibliográficas e por conter atividades
bem definidas para a construção de ontologias.
A etapa descreve em detalhes os estágios do ciclo de vida proposto
por Spyns, Tang e Meersman (2007), introduz os conceitos de lexon,
contextualização e meta-lexon e apresenta o ORM (Object-Role Modelling),
uma técnica para construção de modelos baseado em fatos, na qual a
linguagem natural é o ponto de partida para o processo de modelagem. O
ORM é uma alternativa ao modelo Entidade-Relacionamento e ao diagrama
de classes proposto pela UML (Unified Modelling Language). De acordo com
Halpin (2001 e 2005), o ORM trata todos os fatos como relacionamentos, sem
a utilização de atributos, de forma que a semântica relativa ao negócio seja
capturada e representada a nível conceitual. A adição de atributos no início
do projeto pode ocultar conceitos importantes para o entendimento do
negócio e gerar retrabalho conforme o processo de modelagem evolui,
devendo ser evitada até que o modelo conceitual esteja concluído.
A etapa de detalhamento também descreve como a ontologia será
implementada, avaliada e validade. Para implementação foi escolhido o OWL
(Ontology Web Language). O modelo será construído por meio do aplicativo
Protégé1.
De acordo com Antoniou e Harmelen (2003), as vantagens do OWL
são a recomendação da W3C (Word Wide Web Consortium) para utilização
da linguagem no desenvolvimento de ontologias, o fato dela ser baseada em
XML (eXtensible Markup Language) e pelo suporte oferecido ao formalismo
semântico e à capacidade de realizar inferências.

1

Mais informações em: http://protege.stanford.edu/
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O processo de construção adapta o método proposto por Noy e
McGuinness (2001) para construção de ontologias.
A avaliação da ontologia é realizada de acordo com as métricas
definidas por Tartir, Appinar, Moore, Sheth e Aleman-Meza (2005) no
OntoQA. A análise ocorre em duas dimensões. A primeira é a estrutural. Ela
leva em consideração as decisões tomadas no processo de modelagem e
avalia questões como o grau de expressividade e o nível de detalhamento
alcançado na ontologia. A segunda dimensão é lógica. Ela diz respeito às
instâncias de cada classe e avalia questões como percentual de utilização da
base de conhecimento, coesão, conectividade entre classes, entre outros.
É interessante destacar que o OntoQA define as métricas sem critérios
subjetivos. Desta forma, a ontologia é avaliada da mesma forma, não
importando a técnica de construção ou o domínio mapeado. Além disso, cada
métrica é comparada a um padrão de referência, o qual define o quanto de
conhecimento o modelo é capaz de representar.
A validação da ontologia, por sua vez, ocorre a partir das questões de
competência. De acordo com Uschold e King (1995), as questões de
competência são uma série de perguntas referentes ao domínio, as quais
devem ser respondidas pela ontologia após a construção.
Em seguida, é realizado o Detalhamento do Módulo de Resgate. Ele
foi escolhido para condução do estudo de caso por ser a aplicação de maior
visibilidade para os clientes da instituição financeira e receber a maior
atenção por parte da área de negócios. A etapa fornece uma visão geral do
módulo e contextualiza seu funcionamento em relação ao sistema de
previdência privada complementar. Em seguida, são apresentadas a
legislação e as regras definidas pela instituição financeira para realização dos
resgates.
A quarta etapa é a Condução do Estudo de Caso. As atividades
executadas durante esta fase seguem os procedimentos descritos por Spyns,
Tang e Meersmam (2007) no método DOGMA.

A primeira delas é

formulação dos propósitos da ontologia. Ela fornece uma visão a longo prazo
das estratégias e dos resultados obtidos com o desenvolvimento do trabalho.
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Em seguida é realizada a definição do escopo. Ela compreende a
coleta das fontes de conhecimento, a seleção das passagens relevantes e a
construção dos cenários. No estudo de caso, as fontes de dados
correspondem à legislação vigente e as regras de resgate.
Uma vez identificados, os textos são separados em dois tipos: principal
e explanatório. O texto principal contém as regras e as restrições
relacionadas ao negócio, enquanto que o texto explanatório contém as
definições e os conceitos relativos ao domínio. As fontes de conhecimento
são complementadas pela construção dos cenários. A atividade consiste no
registro, em ordem lógica e cronológica, do conjunto de passos para solicitar
e efetivar o resgate.
A próxima atividade é a conceitualização do domínio. Nela, o material
recolhido durante a definição do escopo é analisado e representado por meio
de sentenças elementares, descritas em linguagem natural. O ORM (HALPIN,
2001) e (HALPIN, 2005) é utilizado como técnica para construir o modelo
preliminar do módulo de resgate. O objetivo é identificar requisitos
importantes para a construção da ontologia, evitando que características
relevantes não sejam mapeadas durante o processo de desenvolvimento.
A seguir, cada sentença elementar é convertida em uma estrutura
chamada lexon. Segundo Spyns, Tang e Meersman (2007), lexon é uma
representação linguística e formal de uma afirmação sobre o domínio. Os
lexons passam por uma atividade de fundamentação, na qual o significado de
cada um deles é definido em um dicionário de dados. Após a fundamentação,
são definidos meta-lexons. A função de um meta-lexon é agrupar lexons
similares por meio de seu significado, de forma que estes sejam
independentes de contexto e neutros em termos de linguagem. O ORM
adiciona valor semântico aos meta-lexons. A semântica é representada por
meio de restrições, tais como igualdade, obrigatoriedade, unicidade, entre
outros.
Ao final da etapa, a ontologia é implementada em OWL (Ontology Web
Language) por meio do aplicativo Protégé. A atividade baseia-se no método
proposto por Noy e McGuinnes (2001) para a construção de ontologias. No
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entanto, das sete etapas propostas na abordagem, apenas três são usadas:
determinar a taxonomia de classes, definir as propriedades entre as classes e
criar as instâncias para a ontologia. As demais não são relevantes ao estudo
de caso, uma vez que o DOGMA possui ferramentas para definição do
escopo e conceitualização do domínio.
De acordo com Hodrob e Jarrar (2001), é possível que as restrições
definidas no ORM sejam mapeadas e traduzidas para o OWL sem que haja
perda de significado. O estudo de caso explora esta característica, utilizando
o ORM como guia para implementação da ontologia em OWL. O processo
automático de conversão não faz parte do escopo deste trabalho.
A quinta etapa será a Avaliação e Validação da Ontologia. A
avaliação é realizada de acordo com as métricas definidas por Tartir, Appinar,
Moore, Sheth e Aleman-Meza (2005) no OntoQA. No total, são avaliadas oito
métricas: grau de expressividade, profundidade, percentual de utilização dos
atributos, percentual de utilização das classes, grau de conectividade entre
classes, grau de importância da classe, coesão e percentual de utilização dos
relacionamentos. Já na validação, as questões de competência são usadas
para determinar se a ontologia é capaz de representar o domínio
corretamente.
A sexta e última etapa é a Conclusão. Ela apresenta uma análise
geral do trabalho, na qual são discutidos os resultados obtidos na etapa
avaliação e validação da ontologia, as dificuldades encontradas na aplicação
do DOGMA e possíveis melhorias para o método. Por fim, são apresentadas
as principais contribuições do trabalho e uma lista com sugestões de
pesquisas futuras.

1.5

Organização do Trabalho
Na seção 2, Revisão Bibliográfica, é realizada a revisão da literatura.

Nela, são apresentados os principais métodos para construção de ontologias,
a notação ORM, exemplos da utilização de ontologias para o setor financeiro
e as métricas para avaliação.
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Na seção 3, Detalhamento do Método DOGMA, é descrito em
detalhes o método proposto por Spyns, Tang e Meersman (2007) para a
construção de ontologias e por qual motivo ele foi escolhido para a condução
do estudo de caso. A seção também apresenta conceitos importantes para a
aplicação do método, tais como lexon, contextualização e meta-lexon.
A seção 4, Estudo de Caso, contextualiza o módulo de resgate e sua
interação com os demais módulos do sistema de previdência privada
complementar. Em seguida, é apresentado como o método DOGMA é
aplicado na construção da ontologia.
A seção 5, Avaliação e Validação da Ontologia, apresenta o
processo de avaliação por meio do OntoQA (TARTIR, APPINAR, MOORE,
SHETH e ALEMAN-MEZA, 2005) e o processo de validação por meio das
questões de competência.
A seção 6, Conclusão, discute os resultados obtidos na Avaliação e
Validação da Ontologia, descreve as dificuldades encontradas na aplicação
do método, relaciona as principais contribuições do trabalho e apresenta
sugestões para pesquisas futuras.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

Introdução
Na seção anterior, foram apresentados os problemas relativos à

organização do conhecimento na área de previdência privada complementar
de uma instituição financeira. Em seguida, foi proposta a construção de uma
ontologia para auxiliar na representação do conhecimento.
Nesta seção, são descritos os principais métodos para construção de
ontologias e suas características. Em seguida, são apresentados exemplos
de ontologias aplicadas ao setor financeiro.

2.2

Métodos para construção de Ontologias
Em um de seus artigos, Gómez-Pérez (1999) afirma que o projeto de

ontologias é, em grande parte, um processo artístico e não uma atividade de
engenharia. A justificativa para esta observação encontra-se no fato de que
as equipes envolvidas na construção de ontologias desenvolviam seus
projetos de acordo com as etapas, princípios e critérios que elas
consideravam mais adequados.
Hoje em dia, a afirmação perdeu o sentido. Os métodos são
compostos por atividades organizadas em ciclos de vida, que abrangem
desde a etapa de definição dos requisitos até a de manutenção. Esta
característica favorece a utilização dos métodos em diferentes projetos, sem
que haja uma dependência entre a abordagem escolhida para o
desenvolvimento e o produto final.
A seguir, são descritos os principais métodos para construção de
ontologias e suas características.
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2.2.1 Método Skeletal
O primeiro método para construção de ontologias foi proposto por
Uschold e King (1995) e chama-se Skeletal. Ele é o relato da experiência
obtida na criação do Enteprise Ontology, uma ontologia para modelagem de
processos de negócio. O método é composto por quatro etapas: identificação
do propósito, construção da ontologia, validação e documentação. A Figura 1
ilustra as etapas do método.
Figura 1 - Processo de construção proposto pelo método Skeletal.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Os destaques do Skeletal são a utilização de questões de competência
e o uso de taxonomias. As questões de competência identificam o propósito
da ontologia e podem ser usadas como um padrão de referência na etapa de
validação. A taxonomia representa a organização hierárquica entre os termos
no domínio.
Segundo Sure e Studer (2001), o método carece de descrições
precisas sobre as técnicas aplicadas em cada atividade, não é apoiada por
um ciclo de vida e não faz referência às atividades de manutenção para a
ontologia.
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2.2.2 Método TOVE
O método TOVE (TOronto Virtual Enterprise) tem como base os
procedimentos adotados por Gruninger e Fox (1995) para construção de uma
ontologia de senso comum para modelagem de processos de negócio. O
método é composto por seis etapas: identificação dos cenários de uso,
formulação das questões de competência, formalização de termos,
formalização das questões de competência, criação de axiomas e formulação
de teoremas para representar a ontologia. A Figura 2 ilustra o processo de
construção.
Figura 2 - Processo de construção proposto pelo método TOVE.

Fonte: Adaptado de Gruninger e Fox (1995).

Uma das características mais interessantes da abordagem é o uso das
questões de competência para limitar o escopo do projeto. Segundo
Gruninger e Fox (1995), as questões de competência podem ser
consideradas requisitos em forma de perguntas, as quais devem ser
respondidas pela ontologia após sua conclusão. Uma segunda característica
que merece destaque é a utilização de modelos intermediários para a
construção da ontologia. O uso de modelos permite o desenvolvimento
iterativo, adicionando novas características de acordo com os níveis de
abstração que se deseja representar.
De acordo com López (1999), os pontos fracos do método são a
ausência de uma separação clara entre cada etapa de desenvolvimento, a
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carência de descrições detalhadas sobre cada atividade e a falta de um ciclo
de vida para o desenvolvimento da ontologia.

2.2.3 Método Methontology
O Methontology foi desenvolvido por López, Gómez-Pérez e Juristo
(1997) com o objetivo de produzir uma especificação informal, semi-formal ou
formal de uma ontologia utilizando, respectivamente, linguagem natural, um
conjunto de representações intermediárias ou questões de competência. O
método é apoiado em um ciclo de vida formado por seis etapas:
planejamento; aquisição do conhecimento, composta pelas atividades de
especificação e conceitualização da ontologia; avaliação, a qual se encontra
diluída por todo o ciclo de vida; documentação; gerenciamento; e etapa de
integração. A Figura 3 ilustra o ciclo de vida proposto pelo Methontology.
Figura 3 - Ciclo de vida proposto pelo Methontology.

Fonte: Adaptado de López, Gómez-Pérez e Pazos-Sierra (1999).

Nota-se que o Methontology utiliza técnicas introduzidas por outros
métodos. Entre elas, encontram-se a utilização de questões de competência
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para definir o propósito da ontologia (USCHOLD e KING, 1995) e a utilização
de modelos intermediários na condução do projeto (GRUNINGER e FOX,
1995). Neste contexto, destaca-se a recomendação de López, Gómez-Pérez
e Juristo (1997) para que os modelos sejam construídos de forma
incremental.
A maior contribuição do método, segundo López (1999), é a inclusão
de atividades de planejamento, controle e garantia da qualidade durante todo
o ciclo de vida. Os pontos fracos do método, segundo Sure e Studer (2001),
são a ausência de atividades para formalização e manutenção da ontologia.
Diferentemente dos métodos Skeletal e TOVE, o Methontology foi
utilizado para construir diferentes ontologias. López (1999) destaca três delas:
CHEMICALS, desenvolvida por López, Gómez-Pérez e Pazos-Sierra (1999)
para o domínio de elementos químicos; a Environment Pollutants Ontologies,
desenvolvida por Rojas (1998) para detectar poluentes em diferentes
ambientes; e a Reference-Ontology, desenvolvida por Aspírez, Gómez-Pérez,
Lozano e Pinto (1998) como um catálogo de outras ontologias.

2.2.4 Método OTK
O método OTK - On-To-Knowledge foi desenvolvido por Sure e Studer
para orientar o processo de construção de ontologias (SURE e STUDER,
2002) e (SURE, 2003). A abordagem adapta técnicas empregadas por outros
métodos, tais como o uso de questões de competência (USCHOLD e KING,
1996) e a adoção de ciclo de vida para desenvolvimento do projeto (LÓPEZ,
GÓMEZ-PÉREZ, JURISTO, 1997).
O OTK divide a construção de ontologias em duas fases: metaprocesso de conhecimento e processo de conhecimento. O meta-processo de
conhecimento é composto por cinco etapas: condução do estudo de
viabilidade, para determinar a viabilidade técnica, econômica e organizacional
para desenvolvimento da ontologia; início formal do projeto, marcado pela
especificação dos requisitos; refinamento, caracterizado pela extração e
formalização do conhecimento referente ao domínio; avaliação, no que se
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refere à consistência sintática e semântica entre termos; e por fim, construção
e evolução da ontologia. A fase de processo de conhecimento é composta
por cinco etapas: criação, importação, captura, recuperação e utilização de
conhecimento. As Figuras 4 e 5 ilustram, respectivamente, o meta-processo
de conhecimento e o processo de conhecimento.
A maior contribuição do OTK é a inclusão do estudo de viabilidade no
início do projeto. Segundo Tempich (2006), esta atividade é essencial para o
desenvolvimento da ontologia. Com ela, é possível obter uma descrição
detalhada de como a organização funciona, das atividades a que ela se
dedica e do impacto gerado pela adoção de um sistema baseado em
conhecimento. Outra contribuição que merece destaque é a inclusão de
atividades de manutenção nas fases de construção e evolução. Esta
característica garante que o método identifique quais são os responsáveis
pela manutenção, como elas são executadas e com qual periodicidade
(SURE e STUDER, 2002). Já para Spyns, Tang e Meersman (2007), apesar
do OTK ser um método bem documentado, ele peca por se concentrar mais
no desenvolvimento da aplicação do que em cobrir o domínio de
conhecimento.
Figura 4 - Meta-processo de conhecimento proposto pelo OTK.

Fonte: Adaptado de Sure e Studer (2002).
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Figura 5 - Processo de Conhecimento proposto pelo OTK.

Fonte: Adaptado de Sure e Studer (2002).

O OTK foi utilizado na condução de três estudos de caso: o primeiro
trata da construção de um portal na intranet de uma organização para
disponibilizar o conhecimento da empresa na forma de memórias; o segundo
preocupa-se em compartilhar o conhecimento dentro da organização; e o
terceiro, refere-se à transferência de conhecimento entre pesquisadores de
disciplinas distintas, localizados em diversos países.

2.2.5 Método DOGMA
Uma abordagem diferente das apresentadas até o momento é o
DOGMA - Developing Ontology-Grounded Methods and Applications,
desenvolvido pelo VUB STARLab2 (MOOR, LEENHEER e MEERSMAN,
2006) e (SPYNS, TANG e MEERSMAN, 2007). Segundo Moor, Leenheer e
Meersman (2006), a partir do DOGMA, é possível construir o modelo
conceitual do domínio, sem nenhuma referência à aplicação.

2

O VUB STARLab (Semantics Technology and Applications Research Laboratory), fundado
pelo Prof. Dr. Robert Meersman, dedica-se a pesquisa nas áreas de ontologia, base de
dados, semântica, teoria de modelos, entre outros. Mais informações em:
http://starlab.vub.ac.be/website/
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O método é fundamentado em linguagem natural e representa o
conhecimento por meio dos conceitos de lexon e contextualização. Spyns,
Tang e Meersman (2007) definem lexon como a representação formal e
linguística de afirmações sobre o domínio. Para Hirst (2009), o lexon é um
tipo de índice, capaz de apontar para um conjunto de informação sobre uma
palavra a partir de sua forma escrita. O lexon não pode ser dividido em partes
menores, caso contrário, a informação perderá o sentido.
Maedche e Staab (2001) exemplificam a ideia de contextualização
utilizando aprendizado de ontologias. Segundo os autores, se um lexon é
criado para o termo 'escola', ele poderia se referir a um prédio na ontologia A,
a uma organização na ontologia B ou a ambos em uma ontologia C. Para que
a ambiguidade seja eliminada, é adicionado um elemento representando o
contexto em que o termo é utilizado. Para Jarrar (2005), o contexto é uma
abstração referente a suposição implícita (ou tácita) sobre o domínio, sendo
usado para ligar a interpretação de um termo a um determinado conceito. Por
exemplo, o fato 'cliente solicita resgate' pode ser interpretado de formas
diferentes

caso

o

contexto

seja

alterado.

Na

previdência

privada

complementar, o fato representa a recuperação do valor investido em
previdência durante um período. Já em um contexto policial, o fato pode
representar o pedido de socorro de uma pessoa em perigo.
No

DOGMA,

os

lexons

são

representados

pela

estrutura

< (λ, ζ): T1, r1, r2, T2 >, tal que:


λ: representa a língua utilizada para descrever os termos T1 e T2.
No estudo de caso, a língua é o português do Brasil. Por este
motivo, o símbolo λ será omitido de futuras representações;



ζ: indica o contexto no qual a relação é válida. Segundo Jarrar
(2005), o lexon tem significado apenas se um contexto for atribuído
a ele. No estudo de caso, o símbolo ζ será omitido, uma vez que o
contexto do trabalho é a previdência privada complementar;



T1 e T2: representam um par de termos do domínio com algum tipo
de relação. Os termos são expressos na linguagem definida por λ;
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r1 e r2: representam as regras usadas para conectar um par de
termos no domínio. As regras podem ser diretas ou inversas. Um
exemplo de regra direta é 'cliente solicita resgate'. Um exemplo de
regra inversa é 'resgate é solicitado pelo cliente'.

O ciclo de vida descrito pelo DOGMA é constituído por seis etapas:
definição dos propósitos da ontologia, condução do estudo de viabilidade,
gerenciamento do projeto, definição do escopo, conceitualização do domínio
e especificação da aplicação. A Figura 6 ilustra cada uma das etapas.
O método adota atividades propostas por outras abordagens, como por
exemplo, a inclusão de questões de competência (GRUNINGER e FOX,
1995), a utilização de taxonomias (USCHOLD e KING, 1995), a inclusão de
atividades gerenciais (LÓPEZ, GÓMEZ-PÉREZ e JURISTO, 1997) e a
condução do estudo de viabilidade (SURE e STUDER, 2002).
Figura 6 - Ciclo de vida proposto pelo DOGMA.

Fonte: Adaptado de Spyns, Tang e Meersman (2007).

O DOGMA faz uso da notação ORM - Object-Role Modelling (HALPIN,
2001) e (HALPIN, 2005) para adicionar semântica aos termos da ontologia. O
ORM é uma abordagem orientada a fatos, utilizada na modelagem,
manipulação e recuperação de informações relativas a um domínio de
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interesse, nos quais os termos e regras são expressos por meio de linguagem
natural, comum tanto aos profissionais da área de negócios quanto aos
profissionais da área de Ti.
O ORM teve origem no NIAM - Natural Language Information Analysis
Method (WINTRAECKEN, 1990), mais conhecido na Europa e criado na
metade da década de 70. Desde então, o ORM vem sendo aperfeiçoado por
pesquisadores na

Austrália,

Europa

e Estados Unidos.

Durante o

desenvolvimento deste trabalho, o ORM se encontra na segunda versão3.
O ORM representa os fatos do domínio por pares de objetos
conceituais, relacionados por meio de regras. Um fato é a menor parte da
informação e não pode ser dividido. Sob este ponto de vista, os fatos do ORM
são semelhantes aos lexons do DOGMA: ambos são binários, interligados por
regras e representam a menor unidade possível de informação.
O trecho a seguir é extraído do regulamento padrão para realização de
resgates. A partir de sua análise é possível identificar a existência do fato
'participante solicita resgate' e sua relação inversa, 'resgate é solicitado pelo
participante'. A Figura 7 ilustra o fato por meio de lexon e notação ORM 2.
[...] É PERMITIDO AO PARTICIPANTE SOLICITAR O
RESGATE, TOTAL OU PARCIAL, DE RECURSOS DO SALDO
DA PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
[...] (SUSEP, 2012, p. 22)

Figura 7 - Fato representado por meio de lexon e notação ORM 2.
Lexon:
<Participante, fazSolicitaçãoDeResgate, éSolicitado, Resgate>
Notação ORM 2:

Fonte: Elaborado pelo Autor.

3

Mais informações em http://www.orm.net/
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Diferentemente das técnicas tradicionais para modelagem de dados,
tais como modelo Entidade-Relacionamento e o Diagrama de Classes, o
ORM não utiliza atributos. Segundo Halpin (2005), esta preferência é
justificada pela instabilidade dos modelos durante as fases iniciais. Por
exemplo, no decorrer do processo de modelagem, o 'tipo_resgate',
identificado no modelo entidade-relacionamento como um atributo da
entidade 'Resgate', pode ser promovido a uma nova entidade, chamada de
'Tipo_Resgate'. Analogamente, esta necessidade também é identificada no
diagrama de classes. O atributo 'tipo_resgate' pertencente à classe 'Resgate'
é transformado em uma nova classe, chamada 'Tipo_Resgate'. A alteração
implica na reestruturação dos modelos para acomodar, respectivamente, a
nova entidade ou a nova classe. A situação é ilustrada pelas Figuras 8 e 9.
Figura 8 – Exemplo de Modelo Entidade-Relacionamento

Fonte: Elaborado pelo Autor.

No ORM, a reestruturação é mais simples: basta acrescentar o novo
fato ao modelo. Nada mais é alterado e, ainda por cima, tem-se o benefício
da inclusão de um novo objeto conceitual, o qual acrescentará valor
semântico ao modelo de dados. A Figura 10 ilustra a adição do novo objeto
conceitual 'Tipo Resgate' ao modelo.
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Figura 9 – Exemplo de Diagrama de Classes.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Figura 10 – Exemplo de Modelo ORM

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Para Meersman (2001), a utilização do ORM no DOGMA é justificada
por dois motivos: a capacidade da técnica em agregar valor semântico
durante o processo de modelagem e a premissa de que todo significado deve
ser descrito em linguagem natural, caso contrário, não haverá acordo quanto
à semântica dos termos.
O DOGMA foi adotado na condução de diferentes estudos de caso.
Entre eles, destacam-se o artigo de Moor, Leencheer e Meersman (2005) e
Leencheer (2009) para a criação de modelos representando domínios para a
Dutch National Bakery Centre; a construção do Customer Complaint Ontology
(JARRAR, 2005), no qual o autor desenvolve uma ontologia para representar
as queixas de consumidores a respeito da aquisição de produtos ou serviços
prestados por outras empresas; e a Ontology of Financial Fraud,
desenvolvida como parte do projeto FF POIROT - Financial Fraud Prevention
Oriented Information Resources using Ontology Technology, uma ontologia
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para detecção de fraudes em sistemas financeiros (ZHAO, KINGSTON,
COOPENS, VERLINDER, TEMMERMAN E MEERSMAN, 2005).

2.3

Ontologias para o Setor Financeiro
Segundo Salah e Mohamed (2011), o setor financeiro é um domínio

complexo e rico em conceitos, capaz de produzir grandes volumes de
informação. A articulação da informação é necessária para que o
conhecimento seja organizado e se torne passível de representação. A falta
de organização pode gerar problemas na comunicação dentro da empresa ou
entre empresas diferentes.
Uma das abordagens para auxiliar a organização e representação do
conhecimento no setor financeiro é a utilização de ontologias. Elas podem
descrever aspectos diferentes de questões regulatórias e financeiras,
estabelecendo uma linguagem comum a todos os envolvidos no negócio.
Este fator torna-se importante à medida que a regulamentação de um setor
tenta auxiliar e proteger a indústria, seja por meio de recomendações sobre
como conduzir o negócio ou por exigências para evitar perdas para os
clientes, fornecedores e o próprio sistema financeiro (ZAINO, 2012). A seguir,
encontram-se exemplos de ontologias construídas com esta finalidade.

2.3.1 eBanking
Montes, Bas, Bellido, Corcho, Losada, Benjamins e Contreras (2005)
descrevem uma ontologia para comparar o resultado de simulações de
hipotecas4 para o projeto eBanking. O eBanking faz parte de uma iniciativa do
DIP - Data Information and Process Integration with Semantic Web Sevices 5

4

Apesar de não ser uma prática comum no mercado brasileiro, a concessão de hipotecas é
um instrumento de crédito usado largamente nos Estados Unidos e na Europa.
5

http://dip.semanticweb.org/
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para desenvolver o potencial de negócios eletrônicos por meio da web
semântica.
O problema abordado no eBanking diz respeito à diversidade de
conceitos adotados pelas instituições financeiras em suas ferramentas de
simulação de hipotecas. Na tentativa de padronizá-los, os autores propõem a
criação de uma ontologia. Ela é capaz de agrupar os conceitos relativos ao
domínio de acordo com pontos de vistas semelhantes, levando em
consideração as possíveis combinações que um simulador pode oferecer.
O método escolhido para a construção da ontologia é o Methontology
(LÓPEZ, GOMÉZ-PÉREZ e JURISTO, 1997). No entanto, em sua fase inicial,
o projeto é conduzido com base no OTK (SURE e STUDER, 2002). Uma das
razões para a utilização do OTK é a falta de atividades de formalização no
Methontology, tais como especificação de requisitos e definição de escopo.
O eBanking é a combinação de cinco ontologias menores, em
diferentes níveis de abstração. São elas:


Ontologia de Serviço: é composta pelos serviços oferecidos pelas
instituições financeiras que não requerem um contrato assinado
com o cliente, tais como depósito e transferência entre contas;



Ontologia de Produto: é composta pelos produtos que necessitam
de um contrato assinado entre o cliente e o banco. Um exemplo
deste tipo de produto é concessão de crédito;



Ontologia de Canais: representa os canais de comunicação
utilizados pela instituição financeira para estabelecer comunicação
com o cliente, incluindo telefone, internet, caixas eletrônicos, entre
outros;



Ontologia de Usuário: é composta por qualquer usuário do
sistema.

A

ontologia

pode

representar

departamentos,

empregados da própria organização, prestadores de serviço e
clientes;


Ontologia de Moeda: representa a moeda corrente utilizada para
efetuar transações financeiras.
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Nota-se que, apesar da ontologia ser construída para um domínio
específico, ela pode ser utilizada para representar conhecimento em outros
segmentos do setor financeiro. Por exemplo, os produtos de previdência
privada complementar podem ser representados pela ontologia de produto,
desde que ela seja estendida para representar características próprias deste
domínio, tais como tipo de pessoa, enquadramento do produto, entre outros.

2.3.2 Mercado de ações
Neste artigo, Mellouli, Bouslama e Akande (2010) propõem a
construção de uma ontologia para apresentar notícias do mercado de ações.
Segundo os autores, a falta de uma ferramenta para extrair, analisar,
classificar e representar tendências colabora para que o domínio financeiro
seja complexo e difícil de prever.
A solução proposta foi a construção de uma ontologia para representar
variações na cotação de ações na bolsa de valores, quedas ou aumentos na
rentabilidade de fundos de investimentos, aquisições ou desmembramento de
organizações, intervenções de órgãos reguladores, entre outros.
O método escolhido para a construção da ontologia foi o OTK (SURE e
STUDER, 2002). Segundo Mellouli, Bouslama e Akande (2010), a preferência
pelo método baseia-se em sua conformidade com o padrão IEEE 1074-1995,
o qual descreve os critérios de qualidade da ontologia e por permitir que a
extração de conhecimento ocorra de forma semi-automática.
A ontologia é composta por quatro categorias, as quais podem ser
especializadas conforme a necessidade. São elas:


Social: agrupa as notícias sem efeito direto no mercado financeiro,
tais como trabalho voluntário, suporte a causas humanitárias, entre
outros;



Econômica: relaciona notícias sobre investimentos, aumento de
capital e as estratégias de uma empresa para melhorar os serviços
prestados;
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Ambiental: notícias relacionadas às decisões e ações que uma
empresa pode tomar para ajudar a preservar o meio-ambiente. Um
exemplo é a redução no consumo de papel por meio da
substituição

das

correspondências

tradicionais

pelo

correio

eletrônico;


Financeira: são notícias relacionadas ao comportamento e as
tendências do mercado de ações, tais como valor de ações,
quedas na cotação, entre outros.

2.3.3 Investimentos
No artigo, Salah e Mohamed (2011) descrevem a construção de uma
ontologia para representar e formalizar o conhecimento no setor de
investimentos. Segundo os autores, as principais contribuições são a
formalização dos conceitos relativos ao domínio e a possibilidade de se
utilizar a ontologia para oferecer assistência a investidores.
Assim como no eBanking (MONTES, BAS, BELLIDO, CORCHO,
LOSADA, BENJAMINS, CONTRERAS, 2005), a ontologia para o setor de
investimentos foi construída com base no OTK (SURE e STUDER, 2002) e
Methontology (LÓPEZ, GOMÉZ-PÉREZ e JURISTO, 1997). O OTK foi
utilizado nas atividades de especificação, auxiliando na identificação de
termos e no estabelecimento de relações entre eles. O Methontology foi
utilizado nas demais fases do projeto.
A ontologia foi implementada em OWL - Ontology Web Language, por
meio do Protégé. Diferentemente dos trabalhos apresentados até o momento,
o artigo se concentra em atividades de modelagem, tais como a construção
de taxonomias, a definição das propriedades e a definição dos tipos de dados
para cada elemento do domínio. Não há informações sobre a reutilização de
outras ontologias ou quais as categorias usadas para organizar o
conhecimento.
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2.3.4 FIBO
O FIBO - Financial Industry Business Ontology, é uma ontologia criada
pelo OMG - Object Management Group (2012) para representar conceitos
referentes aos termos usados pela indústria financeira, tais como contratos,
especificações de produtos e serviços, certificações, entre outros, de forma
que os especialistas no domínio sejam capazes de revisar e validar o
conteúdo do negócio sem a necessidade de treinamentos técnicos.
Segundo a OMG (2012), o ponto chave do FIBO é a atribuição de valor
semântico aos termos, tendo como base a forma como os conceitos são
compreendidos pelo setor financeiro. Neste ponto, o modelo proposto pela
OMG (2012) é semelhante ao modelo apresentado por Spyns, Tang e
Meersman (2007). Ambos utilizam representações semânticas para a
construção de modelos conceituais sobre um domínio.
No entanto, as semelhanças com outros métodos terminam por aí. O
FIBO não descreve como a linguagem natural foi utilizada na construção da
ontologia ou quais as atividades envolvidas na aquisição do conhecimento,
definição do escopo ou especificação do domínio. Ao invés disso, o método
tem como foco a representação e a conformidade dos termos do domínio
financeiro por meio da linguagem OWL.

2.4

Conclusão
Nesta seção, foram revisados os principais métodos para construção

de ontologias, entre eles o DOGMA (SPYNS, TANG e MEERSMAN, 2007),
abordagem escolhida para a condução do estudo de caso. Também foram
apresentados exemplos da aplicação de ontologias nos segmentos bancário,
mercado de ações e investimentos. Por fim, foi apresentada a especificação
de uma ontologia para representação do significado de termos usados pela
indústria financeira.
É interessante notar que na construção das ontologias para os
segmentos bancário e investimentos, houve a combinação de dois métodos,
o Methontology e o OTK. Outro ponto que merece destaque é a
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modularização. Esta abordagem auxilia no processo de modelagem,
reduzindo a complexidade da ontologia por meio da divisão do domínio em
segmentos menores e mais específicos.
A próxima seção detalha o DOGMA. São descritos os motivos para a
escolha do método para o desenvolvimento do trabalho, os estágios do ciclo
de vida para a construção de ontologias e conceitos importantes para a
aplicação da abordagem.
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3

DETALHAMENTO DO MÉTODO DOGMA

3.1

Introdução
A seção anterior apresenta uma visão geral sobre os principais

métodos para construção de ontologias e exemplos de ontologias construídas
para o setor financeiro. Esta seção apresenta as razões para a escolha do
DOGMA como método para desenvolvimento do trabalho. Em seguida, é
detalhado cada estágio do ciclo de vida proposto por Spyns, Tang e
Meersman (2007) e conceitos importantes para a sua aplicação, tais como
lexon, contextualização e meta-lexon. Por fim, é definido como a ontologia
será implementada e quais os critérios usados no processo de avaliação.

3.2

Razões para escolha do DOGMA
A preferência pelo método DOGMA apoia-se na utilização de

linguagem natural como ponto de partida para o processo de conceitualização
do domínio, na adoção de abordagens consideradas úteis para a construção
de ontologias (independentemente se elas foram introduzidas por outros
métodos, tais como a realização do estudo de viabilidade, a adoção de
modelos intermediários e a utilização de questões de competência) e na
adoção de um ciclo de vida para a condução do projeto.
Segundo Meersman (2001), todo o significado deve ser descrito e
fundamentado em linguagem natural, caso contrário, não há acordo quando à
semântica do termo. A afirmação é reforçada quando o DOGMA é comparado
a outros métodos para construção de ontologias, tais como Skeletal
(USCHOLD e GRUNINGER, 1995), TOVE (GRUNINGER e FOX, 1995) e
Methontology

(LÓPEZ,

GÓMEZ-PÉREZ

e

JURISTO,

1997).

Estas

abordagens usam regras de produção ou uma notação própria para
representar um conjunto de fatos sobre o domínio. As representações, em
geral complexas, demandam tempo e esforço dos profissionais sem
conhecimento técnico para entender a sintaxe e a semântica de cada
estrutura. A utilização de lexons, por outro lado, deixa evidente tanto a sintaxe
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quanto a semântica dos termos, facilitando o entendimento do modelo como
um todo.
Outra característica interessante é a adoção do ORM (HALPIN, 2001).
Esta abordagem aproxima o processo de modelagem da forma com que as
pessoas

naturalmente

trocam

informações,

contribuindo

para

que

profissionais sem conhecimento técnico sejam capazes de entender como o
domínio é representado.
Por fim, a adoção de um ciclo de vida para a condução do projeto
garante que os passos para a construção do modelo possam ser repetidos
nos mais diferentes domínios. Esta característica difere o DOGMA dos
primeiros métodos para construção de ontologias, os quais se baseavam nos
critérios que as equipes de desenvolvimento consideravam como os mais
corretos para representação do domínio.

3.3

Ciclo de Vida
O ciclo de vida proposto por Spyns, Tang e Meersman (2007) no

método DOGMA é composto por seis etapas: definição dos propósitos da
ontologia, condução do estudo de viabilidade, gerenciamento do projeto,
definição do escopo, conceitualização do domínio e especificação da
aplicação, conforme ilustrado na Figura 11.
As quatro primeiras etapas estão voltadas aos estágios iniciais do
processo de modelagem e abordam questões como a definição dos objetivos
da ontologia, definição do público alvo, viabilidade técnica a econômica para
início do projeto e identificação e coleta das fontes de conhecimento usadas
para conceitualização do domínio. Já as duas últimas etapas, referem-se à
aplicação de técnicas de engenharia, tais como lexon, contextualização,
ORM, entre outras.
A seguir, encontra-se a descrição das etapas do ciclo de vida proposto
pelo DOGMA e como elas são conduzidas no estudo de caso.
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Figura 11- Decomposição do ciclo de vida proposto pelo DOGMA.

Fonte: Adaptado de Spyns, Tang e Meersman (2007).

3.3.1 Formulação dos propósitos
A etapa de formulação do propósito fornece uma visão ao longo prazo
das estratégias e dos resultados obtidos com a construção da ontologia. Ela
também auxilia os envolvidos no projeto a determinar quais são as razões
para o desenvolvimento do modelo, qual o domínio a ser representado, quais
os responsáveis pela condução do projeto, qual o tempo estimado para
construção, entre outros.
De acordo com o Spyns, Tang e Meersman (2007), o resultado da
etapa de formulação dos propósitos deve ser registrado em um formulário,
representado pela Tabela 1. O estudo de caso segue esta recomendação e
utiliza o formulário para registrar a definição dos propósitos.
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Tabela 1- Modelo para definição dos propósitos da ontologia.
Propósitos da Ontologia
Título:

<título do documento>

Autor:

<nome dos autores>

Data de criação:

<data e hora de criação>

Data de
atualização:

<data e hora de atualização>

Responsáveis:

<lista de responsáveis>

Duração Estimada:

<estimativa em horas para conclusão>

Domínio:

<descrição sucinta do domínio>

Objetivo>

<descrição sucinta das razões para desenvolvimento de
ontologia>

Aplicações:

<nome e descrição sucinta das aplicações utilizadas no
projeto>

Tecnologias:

<recursos de hardware e software usados no projeto>

Fonte: Adaptado de Spyns, Tang e Meersman (2007).

3.3.2 Condução do estudo de viabilidade
De acordo com Spyns, Tang e Meersman (2007), o estudo de
viabilidade é um mecanismo usado pelas áreas de negócio e Ti para refinar
os propósitos da ontologia e determinar se o projeto é viável em termos
econômicos, técnicos e organizacionais.
O método não detalha como a viabilidade é analisada no DOGMA, no
entanto, faz referência à etapa de estudo de viabilidade do CommonKADS
(SCHREIBER, AKKERMANS, ANJEWIERDEN, de HOOG, SHADBOLT, VAN
de VELDE e WIELINGA, 1999), uma abordagem para construção de sistemas
baseados em conhecimento. No CommonKADS, a estrutura e os processos
da organização são analisados a nível conceitual. A análise considera o
alinhamento entre as estratégias da empresa e as necessidades das áreas de
negócio, o custo estimado do projeto, a duração estimada, entre outros. Com

50

base nestas informações, o método é capaz de indicar se o desenvolvimento
do sistema deve ou não prosseguir.
É interessante notar que a etapa de estudo de viabilidade proposta
pelo OTK (SURE e STUDER, 2002) também é baseada no CommonKADS.
Sendo assim, é possível a utilização das mesmas atividades para analisar a
viabilidade da ontologia no DOGMA. A Figura 12 ilustra a adaptação do
CommonKADS proposta por Sure e Studer (2002).
Figura 12 - Atividades para condução do estudo de viabilidade.

Fonte: Adaptado de Sure e Studer (2002).

A condução do estudo de viabilidade não é realizada no estudo de
caso. A omissão desta estapa justifica-se pela contribuição que o trabalho
traz, tanto para o domínio de previdência privada complementar quanto para
a aplicabilidade do método DOGMA no desenvolvimento de ontologias. Já em
um abiente de produção, é recomendável a execução da atividade, uma vez
que ela indica se a ontologia deve ser construída ou não.

3.3.3 Gerenciamento do projeto
A atividade de gerenciamento do projeto é executada durante todo o
processo de desenvolvimento da ontologia. Spyns, Tang e Meersman (2007)
recomendam que um plano do projeto seja construído para auxiliar nas
atividades de gerenciamento. O plano deve detalhar (ao menos) quais são as
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atividades a serem realizadas para a construção da ontologia, qual a duração
estimada do projeto, quais os responsáveis por cada atividade e quais os
recursos alocados em cada uma delas.
No estudo de caso, a etapa é omitida. A opção é justificada pelo foco
do trabalho no desenvolvimento da ontologia e não em atividades de
gerenciamento. Em projetos futuros, é recomendável que o tempo para
execução de cada atividade seja medido e utilizado como um dos parâmetros
para condução do estudo de viabilidade.

3.3.4 Definição do escopo
Na definição do escopo, o domínio é decomposto em partes menores,
com o objetivo de facilitar os processos de identificação, captura e análise do
conhecimento.
O DOGMA divide a etapa em cinco atividades: definição dos requisitos
do usuário, definição dos propósitos do domínio, identificação dos
especialistas no domínio, compilação das fontes de conhecimento e análise
das fontes de conhecimento. O resultado da etapa de definição do escopo é
registrado em um formulário, conforme observado na Tabela 2.
Tabela 2 - Modelo para definição do escopo da ontologia
Escopo da Ontologia
Título:

<título do documento>

ID

Assunto:

<assunto abordado no documento>

Data: <data de criação>

Autor:

<nome dos autores>

Propósito:

<descrição sucinta dos propósitos do documento>

Requisitos:

<descrição dos requisitos especificados pelos usuários>

Especialistas:

<lista contendo o nome e função dos especialistas no sistema>

Fontes de
conhecimento:

<lista das fontes de conhecimento usadas na construção da
ontologia>

Fonte: Adaptado de Spyns, Tang e Meersman (2007).

<identificação>

52

Apesar da divisão em atividades, o método detalha apenas a análise
das fontes de conhecimento. Uma explicação é o teor direto das quatro
primeiras atividades. Como pôde ser observado na Tabela 2, o nome de cada
atividade deixa claro como o formulário deve ser preenchido.

3.3.4.1 Análise das fontes de conhecimento
A análise das fontes de conhecimento é uma atividade dividida em
duas partes: seleção das passagens relevantes e definição de cenários. A
seleção das passagens relevantes consiste no exame das fontes de
conhecimento, tais como documentos em formato texto, esquemas de bases
de dados, registros em áudio, entre outros, com o objetivo de identificar
trechos cujo conteúdo tenha alguma relevância para a construção da
ontologia. Os trechos identificados como supérfluos são descartados de
imediato, evitando que fatos irrelevantes sejam gerados na etapa de
conceitualização do domínio. A seleção das passagens relevantes pode
ocorrer de forma automatizada, por meio de um extrator de texto, ou de forma
manual, com a participação dos especialistas no domínio. O processo de
seleção de passagens relevantes é ilustrado na Figura 13.
Figura 13 - Processo para seleção de passagens relevantes.

Fonte: Baseado em Spyns, Tang e Meersman (2007).
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A definição de cenários, por sua vez, tem função semelhante aos
casos de uso do UML: decompor o domínio em partes menores e bem
definidas, com o objetivo de facilitar o processo de análise. Para Spyns, Tang
e Meersman (2007), os cenários, também chamados de Esquemas
Narratológicos, são containers capazes de representar diferentes aspectos de
uma história em um formato estruturado.
No DOGMA, os cenários são descritos em linguagem natural. Cada
passagem do cenário é considerada um episódio. Esta abordagem favorece a
colaboração entre os membros da equipe e permite que os especialistas
sejam capazes de incluir detalhes relevantes para o entendimento do
domínio. A Tabela 3 apresenta o modelo utilizado na descrição dos cenários.
Tabela 3 - Modelo para descrição de cenários
Cenários
Título:

<título do cenário>

ID:

<identificação>

Assunto:

<assunto abordado no cenário>

Data: <data>

Autor:

<nome dos autores>

Escopo:

<referência aos documentos utilizados na construção do cenário>

Propósitos <descrição sucinta dos propósitos do cenário>
Atores
Ator 01:

<nome e descrição sucinta do ator>

Ator NN:

<nome e descrição sucinta do ator>
Episódios

Ep. 01:

<sequência lógica/cronológica dos eventos no cenário>

Ep. 02:

<sequência lógica/cronológica dos eventos no cenário>

Ep. 03:

<sequência lógica/cronológica dos eventos no cenário>

Ep. 04:

<sequência lógica/cronológica dos eventos no cenário>

Fonte: Adaptado de Spyns, Tang e Meersman (2007).
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No estudo de caso, a seleção das passagens relevantes é executada
de forma manual. A opção por esta abordagem baseia-se no fato de que a
regulamentação referente ao resgate é uma pequena parte da legislação de
previdência privada complementar. Sendo assim, a abordagem manual é
capaz de eliminar de forma muito mais rápida as informações irrelevantes à
ontologia. Os cenários, por sua vez, são descritos pelo autor da dissertação.
Ele faz parte do grupo de especialistas em previdência e possui
conhecimento suficiente para executar tal tarefa. Para reduzir a probabilidade
de erros e garantir que as descrições sejam fiéis à realidade, é solicitado a
dois outros especialistas em previdência que validem cada cenário.

3.3.5 Conceitualização do domínio
Segundo

Spyns,

Tang

e

Meersman

(2007),

a

etapa

de

Conceitualização do domínio é a mais importante do ciclo de vida proposto no
método DOGMA. Nela, o material recolhido durante a definição do escopo é
analisado e representado por meio de fatos descritos em linguagem natural.
Os fatos, em um segundo momento, são convertidos em lexons e utilizados
para construir a base da ontologia.
A Conceitualização do domínio é composta por três atividades:
identificação do conhecimento, verbalização das sentenças elementares e
engenharia de lexons.

3.3.5.1 Identificação do conhecimento
A atividade de identificação do conhecimento consiste em capturar o
conhecimento a partir do material recolhido na etapa de definição do escopo.
Spyns, Tang e Meersman (2007) citam quatro possíveis abordagem para
identificação do conhecimento, mas não mostram preferência por nenhuma. A
recomendação é que ao menos uma delas seja utilizada. O critério de
escolha fica a cargo da equipe responsável pelo desenvolvimento da
ontologia e do tipo de material disponível. As abordagens são: descoberta do

55

conhecimento, elicitação do conhecimento, negociação do conhecimento e
decomposição do conhecimento.
A abordagem de descoberta do conhecimento consiste na análise
sintática do texto em busca de trechos que transmitam a ideia de
relacionamento, formalização ou explicação. Novamente, o método não
especifica qual técnica deve ser usada para a realização da análise. No
entanto, Spyns, Tang e Meersman (2007) destacam que abordagens que
necessitam da intervenção humana costumam apresentar resultados mais
precisos quando comparadas a abordagens automatizadas.
A abordagem de elicitação do conhecimento é realizada por meio da
aplicação de técnicas de elicitação de requisitos da engenharia de software,
tais como brainstorming, entrevistas, questionários, entre outros. O objetivo é
coletar conhecimento a partir dos especialistas no domínio e das diferentes
áreas de negócio da organização para a construção dos lexons.
Já na abordagem de negociação do conhecimento, os responsáveis
pela construção da ontologia desenvolvem um modelo inicial do domínio
tendo como base os cenários descritos na etapa de definição do escopo. O
modelo consiste de um conjunto de triplas, semelhantes a fatos binários. Os
fatos representam descrições em alto nível do domínio. Em seguida, é
solicitado aos especialistas de negócios que especializem o modelo de
acordo com as suas necessidades. Esta operação é realizada diversas vezes,
até que se haja um acordo quanto as triplas mais relevantes para o modelo. A
Figura 14 ilustra o processo de negociação do conhecimento.
O método DOGMA sugere que a técnica de negociação do
conhecimento seja aplicada em conjunto com um placar, o qual irá computar
quais as triplas de maior relevância para o modelo. Quando o processo é
finalizado, as triplas com maior pontuação são transformadas em lexons e
usadas para construir a base da ontologia.
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Figura 14 - Processo de negociação do conhecimento.

Fonte: Adaptado de Spyns, Tang e Meersman (2007).

A abordagem de decomposição do conhecimento identifica fatos
relativos ao domínio a partir da decomposição dos cenários descritos na
etapa de definição do escopo. Para isso, são usadas duas técnicas:
segmentação e destaque. Na segmentação, as frases usadas na descrição
dos cenários são quebradas em sentenças elementares. Assim como na
abordagem para identificação do conhecimento, as sentenças elementares
devem expressar algum tipo de relação, formalização ou explicação. Já a
técnica de destaque consiste na utilização do especialista no domínio para
identificar, de forma manual, as sentenças elementares. Segundo a técnica,
se o especialista perceber que a sentença pode ser reescrita para aumentar o
grau de abstração, ele deverá fazê-lo.
No estudo de caso, é utilizada a combinação das técnicas de
descoberta do conhecimento e negociação do conhecimento. O material
coletado durante a etapa de definição do escopo é analisado sintaticamente
para identificação dos trechos mais relevantes ao domínio. Em seguida, eles
são convertidos em triplas, na estrutura <termo; relação; termo>.
Paralelamente, os cenários descritos na etapa de definição do escopo
são usados na construção do modelo ORM para o módulo de resgate.
Conforme orientado na atividade de negociação do conhecimento, as triplas
de maior relevância são adicionadas ao modelo. As relações não
identificadas na análise sintática são incluídas manualmente.
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Por fim, o especialista no domínio especializa o modelo ORM conforme
a necessidade. Cada especialização é registrada em um placar, o qual
registra as triplas de maior relevância no domínio. A especialização termina
assim que o especialista considerar que o modelo está completo suficiente
para representar o módulo de resgate. Ao final do processo, as triplas
resultantes são usadas na construção dos lexons.

3.3.5.2 Verbalização das sentenças elementares
A verbalização das sentenças elementares é uma atividade opcional
no ciclo de vida proposto pelo DOGMA. Segundo Spyns, Tang e Meersman
(2007), dependendo

da

técnica

e

das ferramentas utilizadas para

processamento das fontes de conhecimento, pode não haver fatos suficientes
para representar o domínio. Neste caso, os especialistas e os demais
profissionais envolvidos na condução do projeto devem analisar o material
processado e elaborar manualmente as sentenças elementares.

3.3.5.3 Engenharia de lexons
A engenharia de lexons é a atividade na qual os fatos, representados
por meio de linguagem natural, são convertidos em estruturas independentes
de linguagem, chamadas de lexons. A atividade é dividia em quatro passos:
criação dos lexons, refinamento dos lexons, fundamentação dos lexons e
criação de meta-lexons.
De acordo com Spyns, Tang e Meersman (2007) lexon é a
representação linguística e formal de uma afirmação sobre o domínio. Para
Hirst (2009), lexon é um tipo de índice, capaz de apontar para um conjunto de
informações sobre uma palavra a partir de sua forma escrita. Sendo assim, é
possível concluir que lexon é uma abstração, usada para mapear termos de
acordo com o significado que eles possuem em um domínio em particular. A
Tabela 4 apresenta exemplos de fatos convertidos em lexons.
A atividade de refinamento consiste da análise dos lexons para garantir
que eles atendam, no mínimo, a quatro requisitos de qualidade: grau de
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reutilização, simplicidade, capacidade de representar corretamente a
informação e capacidade de representar apenas dois valores possíveis para
uma mesma característica. A atividade de refinamento não será realizada no
estudo de caso. Ao invés disso, optou-se pela validação da ontologia
conforme descrito no item 'Critérios de Avaliação'.
Tabela 4 - Exemplo de fato convertido em lexon
Conversão de fatos em lexons
Texto Principal:

É permitido ao participante solicitar o resgate

Fato:

usuário solicita resgate
Lexon

Contexto

Termo1

regra1

regra2

Termo2

cenário#01

Usuário

fazSolicitaçãoDeResgate

éSolicitado

Resgate

cenário#01

Participante

fazSolicitaçãoDeResgate

éSolicitado

Resgate

cenário#01

Cliente

fazSolicitaçãoDeResgate

éSolicitado

Resgate

Fonte: Adaptado de Spyns, Tang e Meersman (2007).

A atividade de fundamentação dos lexons é caracterizada pela
construção de um dicionário de dados, o qual conterá definições únicas para
os fatos da ontologia. Ela também facilita a identificação de sinônimos, uma
vez que fatos com o mesmo significado possuem a mesma definição. A
Tabela 5 contém um trecho do dicionário de dados.
Cada entrada no dicionário possui um rótulo. Spyns, Tang e Meersman
(2007) recomendam que os rótulos sejam ligeiramente diferentes das
palavras expressas em linguagem natural, uma vez que é necessário deixar
claro que eles operam no nível conceitual e não no nível linguístico. Durante a
atividade de fundamentação, é possível que sejam detectados lexons com
estruturas distintas, mas com o mesmo significado. Para estes casos, as
definições no dicionário de dados devem ser as mesmas.
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Tabela 5 - Dicionário de dados
Dicionário de Dados
ID

Rótulo

Termo/Regra Descrição

01

#Resgate

resgate

Direito garantido aos participantes e
beneficiários de, durante o período de
diferimento e na forma regulamentada, retirar
os recursos da Provisão Matemática de
Benefícios a Conceder.

02

#Participante

participante

Pessoa física que adere ao plano de
previdência.

03

#Cliente

cliente

Pessoa física que adere ao plano de
previdência. É um sinônimo para participante.

Fonte: Adaptado de Spyns, Tang e Meersman (2007).

A criação de meta-lexons tem como objetivo agrupar lexons similares
por meio de seu significado. Os meta-lexons atuam como abstrações, na qual
os lexons e seus sinônimos são representados independentemente de
contexto e linguagem. No estudo de caso, o contexto refere-se ao domínio
de previdência privada complementar, enquanto que a linguagem refere-se à
língua portuguesa usada no Brasil. Segundo Spyns, Tang e Meersman
(2007), a atividade de fundamentação é capaz de fornecer os subsídios para
a criação de meta-lexons. A Tabela 6 apresenta a conversão de lexons em
meta-lexons. A Figura 15 ilustra como a conversão é realizada.
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Tabela 6 - Conversão de Lexon em Meta-Lexon
Lexons
Termo1

regra1

regra2

Termo2

Participante

fazSolicitaçãoDeResgate

éSolicitado

Resgate

Cliente

fazSolicitaçãoDeResgate

éSolicitado

Resgate

Meta-lexon
Termo
#Participante

Regra
#Solicitar

Termo
#Resgate

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Figura 15 - Conversão de Lexon em Meta-Lexon.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

3.3.6 Especificação da aplicação
A especificação da aplicação é a última etapa do ciclo de vida proposto
por Spyns, Tang e Meersman (2007) no método DOGMA. Nela, os metalexons são organizados de forma que os conceitos referentes ao domínio
possam ser manipulados por meio de uma aplicação. A etapa é composta por

61

quatro atividades: estruturação do conhecimento, definição das questões de
competência, definição das restrições semânticas e validação por questões
de competência. A Figura 16 ilustra o processo de especificação da
aplicação.
A atividade de estruturação do conhecimento consiste em adicionar
informações relacionadas a meta-lexons aos cenários descritos na atividade
de definição dos cenários. Segundo Spyns, Tang e Meersman (2007), a
estruturação do conhecimento pode auxiliar a equipe de desenvolvimento a
representar o domínio por meio de regras de negócio, regras de produção
para sistemas especialistas ou pseudocódigo. Ainda segundo os autores, não
há uma regra indicando como executar a atividade.
Figura 16 - Processo de especificação da aplicação.

Fonte: Adaptado de Spyns, Tang e Meersman (2007).

As questões de competência são um conjunto de exigências que a
ontologia deve cumprir em termos de aplicação. As questões devem ser
formuladas pela equipe de desenvolvimento,

em conjunto com os

especialistas no domínio, as áreas de negócio e os usuários da aplicação.
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No decorrer da etapa de especificação da aplicação, as questões de
competência devem ser consultadas para determinar se há desvios na
construção da ontologia. O método recomenda que as questões sejam
estruturadas de forma hierárquica, do contexto mais geral para o mais
específico. A Tabela 7 relaciona algumas das questões de competência
relativas ao módulo de resgate.
Tabela 6 - Exemplos de questões de competência
Questões de Competência
ID

Questão

01

Qual é o volume de resgates solicitados por período?

02

Qual é o volume de resgates pagos por período?

03

Qual o valor total dos resgates pagos por período?

04

Qual a quantidade de resgates cancelados por período?

05

É possível identificar todos os participantes que solicitaram resgate no
período?

Fonte: Elaborado pelo Autor.

A definição das restrições semânticas corresponde à adição de
restrições aos meta-lexons. O objetivo é a construção de uma camada de
interoperabilidade, a qual permite a troca de informações entre diferentes
aplicações e a ontologia.
O método DOGMA utiliza o Object-Role Modelling - ORM (HALPIN,
2001) para identificar e representar graficamente as restrições. De acordo
com Spyns, Tang e Meersman (2007), como o ORM é um método para
construção de banco de dados, ele não pode ser usado no projeto de
ontologias sem que haja adaptações. Por este motivo, o DOGMA adaptou e
incorporou algumas das restrições do ORM para serem usadas durante a
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condução desta atividade. As restrições são: unicidade, obrigatoriedade,
disjunção, subconjunto, igualdade, exclusão mútua, subtipo e frequência.
A última atividade é a validação por questões de competência. Nela,
perguntas relativas ao domínio são usadas para validar os requisitos da
ontologia. Se as questões não puderem ser respondidas adequadamente, há
indícios de que o modelo está incompleto. Neste caso, Spyns, Tang e
Meersman (2007) recomendam o retorno às atividades de estruturação do
conhecimento, definição das questões de competência e definição das
restrições semânticas para refinar a ontologia e garantir que os requisitos
sejam atendidos.

3.4

Implementação da ontologia
A OWL (Ontology Web Language) é a linguagem escolhida pela W3C

(World Wide Web Consortion) como padrão para a construção de ontologias.
De acordo com Løvdahl (2011), ontologias desenvolvidas com o OWL são
grafos RDF (Resource Description Framework) representando um conjunto
de afirmações sobre um domínio em particular. Cada afirmação é
representada por triplas, compostas por um sujeito, uma propriedade e um
objeto. O sujeito e o objeto são nós do grafo, enquanto as propriedades são
as arestas.
A linguagem possibilita a realização de inferências graças ao suporte à
lógica de primeira ordem, chamado de OWL DL (Description Logic) (BACH,
2007). Esta característica permite que o OWL ofereça ao mesmo tempo,
escalabilidade e capacidade de expressar conhecimento. No OWL, o
conhecimento é armazenado em estruturas chamadas T-box e A-box. O Tbox está relacionado ao conhecimento terminológico e à semântica usada na
ontologia. Ele indica, por exemplo, quais classes possuem relacionamento
entre si. Já o A-box está relacionado às afirmações, dados e fatos sobre o
domínio.
Os principais elementos do OWL são classes, propriedades e objetos.
Classes são estruturas que representam um conjunto de elementos que
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compartilham as mesmas características ou são similares sob algum ponto de
vista. Propriedades são estruturas usadas para estabelecer relações entre o
sujeito e o objeto da tripla. As propriedades podem ser dividas em
propriedades do objeto e propriedades do dado. A propriedade do objeto é
usada para conectar um objeto a outro, enquanto que a propriedade do dado
é usada para conectar o objeto a um determinado valor. Os objetos, por sua
vez, estão ligados às classes da ontologia e são representados por meio de
instâncias.
Diversas ferramentas oferecem suporte ao desenvolvimento de
ontologias em OWL. Para condução do estudo de caso, será usado o
Protégé. A ferramenta foi desenvolvida pelo Stanford Center for Biomedical
Informatics Research da Stanford University School of Medicine (PRÓTEGÉ,
2013). Os critérios de escolha baseiam-se nos trabalhos realizados por
Lambrix, Habbouche e Gómez-Pérez (2003) e Khondoker e Muller (2010). No
primeiro, Lambrix, Habbouche e Gómez-Pérez (2003) citam como principais
vantagens do Protégé a interface e a capacidade de expandir as
funcionalidades com o uso de plugins. Já no segundo, Khondoker e Muller
(2010) apresentam uma pesquisa sobre aplicativos para construção de
ontologias. De acordo com os autores, 75% dos entrevistados utilizam
Protégé e cerca de 60% deles acreditam que a ferramenta é a mais
adequada para o desenvolvimento de ontologias.
É interessante notar uma semelhança entre a estrutura do OWL e
ORM. Ambas são constituídas por triplas, as quais conectam termos
diferentes por meio de regras. Sob este ponto de vista, Hodrob e Jarrar
(2010), sugerem que as restrições definidas no ORM podem ser mapeadas e
traduzidas para o OWL, sem que haja perdas no significado. De forma
semelhante, Løvdahl (2011) mapeia cada uma das restrições do ORM e as
traduz em OWL.
No estudo caso, os modelos construídos em ORM são usadas como
material de apoio na implementação da ontologia em OWL.
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3.5

Critérios de avaliação
O ciclo de vida proposto pelo método DOGMA não inclui uma etapa

específica para avaliação da ontologia. Por este motivo, Spyns, Tang e
Meersman (2007) sugerem a utilização das métricas propostas por Gangemi,
Catenacci, Ciaramita e Lehmann (2005b) para a medição da qualidade.
Apesar da sugestão, a abordagem não é usada no estudo de caso. O
primeiro motivo é a existência de elementos subjetivos na definição das
métricas. De acordo com Gangemi, Catenacci, Ciaramita e Lehmann (2005a),
cada métrica deve ser composta por uma restrição local, a qual pode variar
de acordo com um conjunto de critérios, tais como a disponibilidade de
recursos, as práticas mais comuns de mercado, as preferências do usuário,
entre outros. Esta característica permite que a qualidade da ontologia varie de
acordo com o ponto de vista adotado. O segundo motivo é a falta de
referências para determinar se a ontologia atende ou não aos critérios de
qualidade. De acordo com Gangemi, Catenacci, Ciaramita e Lehmann
(2005a) a técnica necessita de melhorias, como por exemplo, definir o padrão
de qualidade boa ou ruim com base nas correlações entre a satisfação geral
do usuário, as situações nas quais as ontologias são consideradas casos de
sucesso e nos indicadores usados na definição das métricas.
Como alternativa, optou-se pela utilização do OntoQA (TARTIR,
ARPINAR, MOORE, SHETH e ALEMAN-MEZA, 2005) como abordagem para
avaliação da ontologia. Diferentemente das métricas propostas por Gangemi,
Catenacci, Ciaramita e Lehmann (2005b), o OntoQA compara o resultado de
cada medida com uma escala de referência, a qual varia de zero a um. O
objetivo não é apontar se uma ontologia é boa ou ruim e sim, identificar o
quanto de conhecimento o modelo é capaz de representar. Esta característica
torna o processo de avaliação uniforme, eliminando subjetividades que
possam interferir na qualidade do projeto.
No OntoQA, as métricas são classificadas como métricas estruturais
ou métricas de instâncias. As métricas estruturais estão relacionadas à
organização da ontologia. As métricas de instâncias estão relacionadas ao
posicionamento da informação em relação à estrutura do modelo. Elas podem
ser aplicadas à base de conhecimento, às instâncias de cada classe ou ao
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tipo de relacionamento entre cada instância. A seguir, são descritas oito
regras propostas pelo OntoQA e como elas são usadas no estudo de caso.

3.5.1 Grau de expressividade
O grau de expressividade (RR – Relationship Richness) indica o
quanto a ontologia é capaz de expressar em termos de conhecimento. A
métrica baseia-se na quantidade de relações de herança. Segundo Tartir,
Arpinar, Moore, Sheth e Aleman-Meza (2005), ontologias constituídas
principalmente por relações de herança são capazes de representar menos
informação quando comparadas a ontologias com uma variação maior de
relações. O grau de expressividade é calculado pela fórmula:
RR =

|P|
|H|+|P|

Tal que:
RR = grau de expressividade
P = número de relações sem herança
H = número de relações de herança

No estudo de caso, o grau de expressividade é um percentual, o qual
pode variar entre zero e cem. Quanto menor for o percentual de RR, menos
conhecimento é expresso pela ontologia. Por outro lado, quanto maior for o
percentual de RR, mais conhecimento é expresso. É interessante notar que
graus de expressividade baixos aproximam a ontologia de uma taxonomia.

3.5.2 Profundidade
A profundidade (IR – Inheritance Richness) indica o nível de detalhe da
ontologia. A métrica baseia-se na distribuição das classes ao longo do
modelo. Segundo Tartir, Arpinar, Moore, Sheth e Aleman-Meza (2005),
ontologias mais detalhadas contém um baixo número de heranças e cada
classe possui um grande número de subclasses. Em contraste, ontologias
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menos detalhadas contém um grande número de heranças, enquanto que as
classes possuem um baixo número de subclasses. A métrica é calculada pela
fórmula:
IR =

|H|
|C|

Tal que:
IR = profundidade
H = número de heranças
C = número de classes

Ontologias com percentuais de IR baixos indicam modelos capazes de
cobrir um domínio específico com riqueza de detalhes. Por outro lado,
ontologias com percentuais de IR elevado indicam modelos capazes de
representar conhecimento genérico, com baixo nível de detalhes. No estudo
de caso, espera-se que os valores IR sejam próximos a zero.

3.5.3 Percentual de utilização dos atributos
O percentual de utilização dos atributos (AR – Attribute Richness)
indica a quantidade de informação pertencente às instâncias da ontologia. A
métrica é calculada pela fórmula:
AR =

|att|
|C|

Tal que:
AR = percentual de utilização dos atributos
att = total de atributo para todas as classes
C = número de classes

Percentuais de AR próximos a zero indicam que a ontologia não possui
atributos suficientes para representar adequadamente o conhecimento
relativo ao domínio. Por outro lado, percentuais próximos a cem indicam que
a quantidade de dados é suficiente para representar o conhecimento. No
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estudo de caso, espera-se que o percentual de utilização dos atributos seja
próximo a cem.

3.5.4 Percentual de utilização das classes
O percentual de utilização das classes (CR – Class Richness) indica o
quanto da base de conhecimento está sendo usada pela ontologia. A métrica
á calculada pela fórmula:
CR =

|C'|
|C|

Tal que:
CR = percentual de utilização das classes
C' = número de classes populadas
C = número de classes

Percentuais de CR próximos a zero indicam que a ontologia não possui
dados suficientes para representar adequadamente o conhecimento relativo
ao domínio. Por outro lado, percentuais próximos a cem indicam que a
quantidade de dados é suficiente para representar o conhecimento. No
estudo de caso, espera-se que o percentual de utilização das classes seja
próximo a cem.

3.5.5 Conectividade entre classes
A conectividade entre classes (Conn(Ci) – Class Connectivity) indica a
relevância de uma classe na ontologia. Segundo Tartir, Arpinar, Moore, Sheth
e Aleman-Meza (2005), a métrica é útil para que os usuários determinem
quais

classes

desempenham

papel

central

na

representação

conhecimento. A conectividade entre classes é calculada pela fórmula:
Conn(Ci ) = |NiRel(Ci )|
No qual:
Conn(Ci) = conectividade da classe

do
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NiRel(Ci) = número total de relações com as classes vizinhas

No estudo de caso, quanto menor o valor de Conn(C i), menor será a
relevância da classe de Ci.

3.5.6 Grau de importância da classe
O grau de importância da classe (Imp(Ci) – Class Importance), assim
como a conectividade entre classes, indica a relevância de uma classe na
ontologia. A métrica baseia-se na quantidade de instâncias filhas para uma
determinada instância de classe. O grau de importância é calculado pela
fórmula:
Imp(Ci ) =

|Inst(Ci )|
|KB(Ci )|

No qual:
Imp(Ci) = grau de importância da classe
Inst(Ci) = número de instâncias herdadas da classe
KB(Ci) = número total de instâncias na classe

No estudo de caso, quanto menor o valor de Imp(Ci), menor será a
relevância da classe de Ci. Tartir, Arpinar, Moore, Sheth e Aleman-Meza
(2005) recomendam que o grau de importância e a conectividade entre
classes sejam aplicados em conjunto para definir a relevância da classe.

3.5.7 Coesão
A coesão (Coh – Cohesion) indica o número de componentes
conectados na ontologia. A métrica é calculada pela fórmula:
Coh = |CC|
No qual:
Coh = coesão
CC = número de componentes conectados na base de conhecimento
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O resultado é um número inteiro, representando a quantidade de
componentes conectados na ontologia. Quanto menor o número, menos
coesa será a ontologia. Vale destacar que, se for realizada uma correlação
entre a métrica de coesão e o padrão '1 módulo importando N módulos'
(ABBÈS, SCHEUERMANN, MEILENDER e d'AQUI, 2012), o valor de Coh
deve ser maior que 1 e menor ou igual a quantidade de componentes no
modelo. Esta característica justifica a afirmação de que conceitos agrupados
devem ser conceitualmente relacionados ao domínio.

3.5.8 Percentual de utilização dos relacionamentos
O percentual de utilização dos relacionamentos (RU(Ci) – Relationship
Utilization) indica o quanto das relações definidas para cada classe são
usadas pela ontologia. Segundo Tartir, Arpinar, Moore, Sheth e Aleman-Meza
(2005), a métrica pode ser usada para validar se os relacionamentos
descritos no projeto foram incorporados na versão final do modelo. O
percentual é calculado pela fórmula:
RU(Ci ) =

|Lrel(Ci )|
|Crel(Ci )|

No qual:
Ru(Ci) = percentual de utilização dos relacionamentos
Lrel(Ci) = número de relações instanciadas
Crel(Ci) = número de relações no modelo

No estudo de caso, espera-se que o percentual de RU(Ci) esteja mais
próximo a cem, indicando que a maioria das relações previstas durante a
aplicação do DOGMA foram utilizadas na versão final da ontologia.

3.6

Conclusão
Esta seção descreve o ciclo de vida para construção de ontologias

proposto por Spyns, Tang e Meersman (2007) no método DOGMA. Foram
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apresentados os conceitos de lexon, contextualização e meta-lexon, bem
como as atividades executadas durante o estudo de caso.
É interessante notar que o método não descreve todo o ciclo de vida.
Algumas atividades, como o estudo de viabilidade e a análise sintática ficam
a cargo da equipe de desenvolvimento.
Outro ponto importante é a fundamentação em linguagem natural. Esta
característica torna-se evidente durante as etapas de conceitualização do
domínio e engenharia de lexons. É possível observar como os fatos são
identificados, refinados e em seguida, transformados em lexons. Também
vale destacar a possibilidade de se utilizar modelos construídos em ORM
para implementar a ontologia em OWL. Por meio desta característica, é
possível construir ontologias com base em linguagem natural e depois evoluílas para OWL.
Por fim, conclui-se que a adoção de um método apoiado em linguagem
natural facilita o processo de desenvolvimento e permite que especialistas no
domínio, profissionais da área de negócios e profissionais da área de Ti
trabalham em conjunto na construção da ontologia.
A próxima seção descreve o estudo de caso. Ela contextualiza o
módulo de resgate e apresenta as atividades realizadas na construção da
ontologia.
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4

ESTUDO DE CASO

4.1

Introdução
A seção anterior descreve as etapas do ciclo de vida proposto por

Spyns, Tang e Meersman (2007) no método DOGMA e apresenta os motivos
para a utilização da abordagem na condução do estudo de caso.
Esta seção dá início à construção da ontologia para o módulo de
resgate pertencente ao sistema de previdência privada complementar de uma
instituição financeira. Para tanto, as atividades descritas no DOGMA (SPYNS,
TANG e MEERSMAN, 2007) são aplicadas à legislação e as regras de
resgate, com o objetivo de extrair os relacionamentos, as definições e os
conceitos relativos ao domínio.
Após a aplicação do método, a ontologia será implementada em OWL
por meio do aplicativo Protégé.

4.2

Contextualização do módulo de resgate
O módulo de resgate faz parte do sistema de previdência privada

complementar desenvolvido pela área de tecnologia de uma instituição
financeira. Sua função é permitir a recuperação do valor investido em
previdência antes que as condições para concessão da aposentadoria sejam
alcançadas. A Figura 17 ilustra a interação entre o módulo de resgate e os
demais módulos do sistema de previdência.
O resgate é solicitado pelos canais de comunicação da instituição
financeira com o cliente. Os canais de comunicação podem ser terminais de
auto atendimento, banco eletrônico e central de atendimento telefônico.
Durante a solicitação de resgate, o cliente é informado do saldo bruto
acumulado em reserva e do saldo disponível para resgate. O saldo disponível
é calculado por meio de um conjunto de regras, estabelecidas em um
contrato firmado entre a instituição financeira e o participante, de acordo com
o regulamento padrão de previdência emitido pela SUSEP/CNSP. As regras
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estabelecidas no contrato são: regra de resgate, regra de vesting, carência
pela resolução 139/140 e regra de saldo mínimo.
Figura 17 - Interações do módulo de resgate.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

A regra de resgate regulamenta características específicas do módulo,
tais como carência, penalização e permissão para resgate. A carência referese ao período de três a vinte e quatro meses, no qual o participante não está
autorizado a solicitar resgates. A penalização é aplicada apenas a planos
empresariais. Ela determina que os resgates efetuados pelo participante
devem penalizar parcialmente ou integralmente o valor acumulado pela
instituidora, de forma que o cliente perca o direito a esta reserva. Já a regra
de permissão para resgate indica se é possível que um participante resgate
parcialmente ou totalmente o saldo em reserva.
A regra de vesting, por sua vez, determina que em caso de demissão
do participante, a reserva acumulada pela instituidora deve ser disponibilizada
para resgate. O percentual é definido pela idade ou pelo tempo em que o
participante atuou como funcionário na instituidora. A regra de vesting aplicase a planos empresariais.
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A carência pela resolução 139/140 determina que as contribuições
efetuadas pela instituidora devem permanecer bloqueadas para resgate por
um ano civil completo, contando a partir do 1° dia útil do mês de janeiro do
ano subsequente ao do pagamento daquela contribuição. Este tipo de
carência é válido para planos empresariais.
Por fim, a regra de saldo mínimo determina que todo resgate parcial
deve manter um valor mínimo na reserva do plano. O valor pode variar de
acordo com as necessidades da área de negócios.
Se as regras não indicarem restrições para a solicitação do resgate, o
saldo disponível é calculado e apresentado ao cliente, o qual terá a opção de
resgatá-lo de forma total ou parcial. Ainda durante a solicitação, o cliente
pode simular o quanto será cobrado de imposto no momento do resgate. Para
isso, ele deverá informar o valor a ser resgatado. O imposto varia de acordo
com o tipo de tributação escolhida na aquisição do plano e se enquadra nos
regimes regressivo ou progressivo. No regime regressivo, o valor do imposto
inicia em 35% e é reduzido em 5% a cada dois anos de aniversário da
contribuição, até o limite de 10%. O regime progressivo, por sua vez, segue a
tabela de cálculo do imposto de renda. A Receita Federal exige que 15% de
imposto seja cobrado na fonte. O restante será pago pelo cliente ou devolvido
pela Receita Federal no ajuste anual do Imposto de Renda. Ao final da
simulação, se for do desejo do cliente, a solicitação de resgate é efetivada e é
emitido protocolo formalizando a operação. A Figura 18 ilustra o fluxo para a
solicitação de resgates.
O pagamento ocorre de três a cinco dias úteis após a solicitação de
resgate ser efetivada. Se durante este período o cliente desistir do resgate, é
possível cancelá-lo. Após este período, o cancelamento não é mais possível.
Durante o pagamento, a solicitação de resgate é identificada pelo
sistema. Em seguida, o saldo bruto em reserva é obtido e as regras são
aplicadas novamente. O objetivo é verificar se o saldo disponível sofreu
alterações devido a variações no rendimento dos fundos de previdência ou
alterações na reserva do plano. Se o saldo disponível for maior ou igual ao
valor informado na solicitação de resgate, é realizada a retirada do valor

75

solicitado da reserva, a criação do histórico de resgate e o registro dos
movimentos financeiro e contábil.
Figura 18 - Fluxo para a solicitação de resgates.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

O próximo passo é o provisionamento do valor resgatado. O
provisionamento é uma exigência legal, a qual garante o recebimento do
resgate, independentemente da situação financeira da instituição proprietária
do sistema de previdência privada complementar. A efetivação do pagamento
consiste no crédito do valor resgatado na conta corrente do cliente. Ao final
do processo, o histórico de resgate é atualizado. A Figura 19 ilustra o fluxo
para pagamento de resgates.
Basicamente, a legislação para previdência privada complementar é
composta por quatro leis. Elas possuem seções específicas, as quais
descrevem as exigências que as instituições financeiras devem seguir para a
comercialização de planos de previdência. Abaixo segue a descrição de cada
uma delas:
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Lei n° 6.435, de 15 de julho de 1997: regulamenta a operação
das entidades de previdência e apresenta as normas para
funcionamento do regime de previdência complementar;



Lei Complementar n° 109, de 29 de maio de 2001: complementa
as normas para funcionamento do regime de previdência
complementar;



Lei n° 11.053, de 28 de dezembro de 2004: descreve a tributação
dos planos de previdência privada complementar;



Resolução SUSEP n°139/140 de 27 de dezembro de 2005:
regulamenta o período de carência para resgate do saldo empresa
no caso de planos empresariais.

Figura 19 - Fluxo para pagamento de resgates.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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É importante destacar que não são todas as leis que regulamentam a
operação de resgate. A Lei n° 6.435 e a Lei n° 109 indicam, por exemplo, que
a regulamentação deve se adequar à legislação vigente, a qual, durante o
período de desenvolvimento deste trabalho, é estipulada pela SUSEP/CNSP.
A SUSEP/CNSP, por sua vez, consolida as normas para operação do resgate
em documentos chamados regulamentos padrão. Os regulamentos são
usados por todas as entidades autorizadas a comercializar produtos de
previdência privada complementar. Abaixo, segue a descrição de cada
regulamento:


Regulamento padrão para Plano Gerador de Benefício Livre PGBL: descreve as regras de negócio estabelecidas pela SUSEP
para operação de planos de previdência do tipo PGBL;



Regulamento padrão para Vida Gerador de Benefício Livre VGBL: descreve as regras de negócio estabelecidas pela SUSEP
para operação de planos de previdência do tipo VGBL.

A principal diferença entre PGBL e VGBL é o tipo de tributação. No
PGBL, o valor de cada contribuição pode ser deduzido da base de cálculo do
Imposto de Renda, com limite de 12% da renda bruta anual. Este tipo de
plano é recomendado para pessoas que optam pela declaração completa do
IR e são tributados na fonte. Já no VGBL, a tributação ocorre apenas sobre o
rendimento. Este tipo de plano é recomendado para pessoas que desejam
aplicar mais de 12% da renda bruta anual em previdência, para pessoas que
optam pela declaração simplificada do IR ou para profissionais liberais ou
informais, cuja renda não é tributada na fonte.

4.3

Aplicação do método DOGMA
A seguir, é detalhado como as atividades propostas no ciclo de vida do

método DOGMA são utilizadas na construção de uma ontologia para o
módulo de resgate do sistema de previdência privada complementar
pertencente a uma instituição financeira. Primeiramente, é descrito como os
termos, os relacionamentos e as restrições são extraídas a partir do domínio.
Em seguida, é apresentado como a ontologia é implementada em OWL.
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4.3.1 Formulação dos Propósitos
A primeira parte do estudo de caso tem início com a Formulação dos
Propósitos. Conforme observado na Tabela 8, o formulário segue o modelo
proposto por Spyns, Tang e Meersman (2007) para registrar um futuro
possível para a ontologia.

4.3.2 Definição do Escopo
Após a Formulação dos Propósitos, tem início a Definição do Escopo.
Ela é composta pelas atividades de identificação dos especialistas no
domínio, identificação das fontes de conhecimento, seleção das passagens
relevantes e definição dos cenários. É interessante notar que, diferentemente
do proposto no Método DOGMA, houve a inversão das atividades de
identificação dos especialistas no domínio e identificação das fontes de
conhecimento. A opção por esta mudança justifica-se pelo fato de que os
especialistas possuem conhecimento quanto à localização das fontes de
conhecimento e por este motivo, eles podem indicar quais seriam os
materiais de maior relevância para o desenvolvimento da ontologia já no
início da atividade.
A identificação dos especialistas segue o mesmo princípio adotado
pela área de tecnologia responsável pelo desenvolvimento do sistema de
previdência privada complementar: profissionais com pelo menos cinco anos
de experiência em um determinado assunto são considerados especialistas
naquele assunto. Com base nesta definição, a Tabela 9 relaciona os
especialistas para o módulo de resgate.
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Tabela 7 - Propósitos da ontologia

Propósitos da Ontologia para o Módulo de Resgate
Título:

Formulário para Definição dos Propósitos da Ontologia

Autor:

Ronaldo Soares Rodrigues

Data de criação:

08/06/2013

Data de atualização:

04/09/2013

Responsáveis:

Áreas de negócio, operações e Ti

Duração Estimada:

800 horas

Domínio:

Resgate de planos de previdência privada complementar

Objetivo:

Desenvolvimento de uma ontologia para representação do
domínio de resgate, referente ao negócio previdência
privada complementar. O modelo deve contemplar:
• O conjunto de regras usadas para regulamentar a
operação de resgate;
• A solicitação de resgate, efetuada pelos usuários do
módulo de resgate;
• O cancelamento da solicitação de resgate, efetuada pelos
analistas de operação ou analistas de atendimento;
• A efetivação do resgate, caracterizada pela retirada do
valor solicitado da reserva do plano de previdência;
• A aplicação de tributos sobre o valor resgatado;
• E o pagamento do resgate, caracterizado pelo crédito do
valor resgatado na conta corrente do cliente;
Ao final da modelagem, a ontologia será implementada por
meio do OWL.

Aplicações:

Ao final do estudo de caso, a ontologia será utilizada na
construção de uma ferramenta de consulta, capaz de
exemplificar temos e conceitos relativos ao domínio de
resgate.

Ferramentas:

NORMA (Natural ORM Achitect); Visual Studio 2012;
Microsoft Excel.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Tabela 8 - Especialistas no módulo de resgate

Especialistas no Domínio
ID

Especialista

Experiência (Anos)

ED01

Coordenador de Equipe

14

ED02

Especialista em Previdência

11

ED03

Analista de Sistemas

05

Fonte: Elaborado pelo Autor.

As fontes de conhecimento são identificadas com auxílio dos
especialistas no domínio. Elas referem-se à legislação de previdência privada
complementar (Lei n° 11.053/2005 e Resolução SUSEP 139/140), ao
regulamento padrão estabelecido pela SUSEP/CNSP para comercialização
dos produtos PGBL e VGBL, à documentação do módulo de resgate e ao
conhecimento adquirido por cada especialista. As fontes de conhecimento
estão relacionadas na Tabela 10.
Tabela 9 - Fontes de conhecimento

Fontes de Conhecimento
ID

Descrição

FC01

Lei n° 11.053, de 28 de dezembro de 2004

FC02

Resolução SUSEP n°139/140 de 27 de dezembro de 2005

FC03

Regulamento padrão para Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL

FC04

Regulamento padrão para Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL

FC05

Documentação do módulo de resgate

FC06

Especialistas no domínio

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Após a identificação das fontes de conhecimento, é realizada a seleção
das passagens relevantes. Já no início da atividade, é possível observar que
tanto a legislação quanto o regulamento padrão para previdência privada
possuem seções específicas para o domínio de resgate. Estas seções são
destacadas manualmente do documento principal. Em seguida, os textos são
classificados em dois grupos: texto principal e texto explanatório. O texto
principal contém as regras e as restrições relacionadas ao domínio de
resgate, enquanto que o texto explanatório contém as definições sobre o
módulo de resgate. A Tabela 11 relaciona exemplos de passagens
relevantes, nas quais podem ser observados o texto principal e o texto
explanatório. A relação completa de texto principal e texto explanatório
encontra-se no Apêndice A.
Tabela 10 - Exemplo de passagens relevantes

Exemplos de texto principal e texto explanatório
ID

Tipo

Trecho em destaque

PR01

Texto Principal

Art. 39. independente do número de contribuições
pagas, é permitido ao participante solicitar o resgate,
total ou parcial, de recursos do saldo da provisão
matemática de benefícios a conceder, após o
cumprimento, a contar da data de protocolo da proposta
de inscrição na EAPC, de prazo de carência
compreendido entre 60 dias e 24 meses.

PR02

Texto
Explanatório

Resgate – direito garantido aos participantes e
beneficiários de, durante o período de diferimento e na
forma regulamentada, retirar os recursos da provisão
matemática de benefícios a conceder

Fonte: Elaborado pelo Autor.

A última atividade da etapa de Definição do Escopo é a definição dos
cenários. Eles são construídos com base no material coletado durante a
atividade de seleção das passagens relevantes, na documentação do módulo
de resgate e no conhecimento do especialista no domínio. Ao final da
atividade, são elaborados quatro cenários, os quais descrevem os passos
para a solicitação, o cancelamento, a efetivação e o pagamento de resgate.
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Um trecho do cenário para solicitação de resgate é descrito na Tabela 12. A
relação de cenários encontra-se no Apêndice B.
Tabela 11 - Trecho do cenário para Solicitação de Resgate
Trecho do cenário para Solicitação de Resgate
Título:

Solicitação de Resgate

ID:

CN-2013-0001

Assunto:

Resgate

Data: 09/06/2013

Autor:

Ronaldo Soares Rodrigues

Propósitos:

Descrever o conjunto de passos para solicitação de um ou mais
resgates no sistema de previdência privada complementar.
Atores

Ator 01:

Usuário (Participante, Analista de Operações, Analista de
Atendimento)

Ator 02:

Módulo de Resgate
Episódios

EP 1.1:

Usuário informa o número do plano;

EP 1.2:

O saldo em reserva é consultado. O saldo é composto pela diferença
entre entradas e saídas na reserva do participante. Caso não haja
saldo em reserva, uma mensagem é exibida ao usuário;

Fonte: Elaborado pelo Autor.

4.3.3 Conceitualização do Domínio
A próxima etapa do estudo de caso é a Conceitualização do Domínio.
Nela, o material recolhido durante a definição do escopo é analisado e
representado por meio de sentenças elementares escritas em linguagem
natural, chamadas fatos. Cada fato é uma afirmação única e indivisível sobre
o domínio, composta por dois termos e conectadas por uma regra.
O processo de análise é realizado pela combinação das técnicas de
decomposição e negociação do conhecimento. Na decomposição do
conhecimento, os cenários são segmentados, de forma que cada episódio
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venha a ser representado por um conjunto de fatos. Neste momento,
percebeu-se que detalhes sobre o domínio tais como tipo de regra de resgate
e os tipos de tributação, não foram retratadas nos cenários. Por este motivo,
optou-se por aumentar a abrangência da decomposição do conhecimento,
aplicando-a à Lei n° 11.053/2005, à Resolução SUSEP n° 139/140 e aos
Regulamentos padrão para planos PGBL e VGBL. A Tabela 13 exemplifica
fatos identificados para o módulo de resgate. A lista completa encontra-se no
Apêndice C.
Tabela 12 - Exemplos de fatos para módulo de resgate
Fatos para o Módulo de Resgate
ID

Fato

FA 01

usuário solicita resgate

FA 02

participante é um tipo de usuário

FA 03

resgate é pago ao participante

FA 04

penalização possui tipo de penalização

FA 05

resgate emite protocolo

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Em seguida, é realizada a confecção do modelo para o domínio de
resgate. O estudo de caso faz uso do NORMA6 (Natural ORM Architect), um
plugin para Visual Studio, cujo objetivo é permitir a construção de modelos
conceituais por meio da notação ORM 2.
O NORMA faz uso de duas ferramentas: o ORM Fact Editor e o ORM
Verbalization Browser. O ORM Fact Editor é utilizado para converter os fatos
em objetos conceituais. Conforme ilustrado pela Figura 20, os fatos são
introduzidos na ferramenta obedecendo à notação '<termo,

6

regra,

Mais informações em: https://www.ormfoundation.org/files/ e
https://www.ormfoundation.org/files/folders/norma_the_software/category1606.aspx.
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termo>'. Opcionalmente, o NORMA permite a adição do tipo de dado usado
para representar cada termo.
Figura 20 - Exemplo do ORM Fact Editor.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Após a criação do fato, é necessário adicionar restrições à relação
entre termos e regra, tais como cardinalidade, obrigatoriedade, unicidade,
entre outros. A Figura 21 ilustra o fato 'participante contrata plano' com a
adição de restrições.
Figura 21 - Restrição adicionada ao modelo ORM.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

O ORM Verbalization Browser, por sua vez, permite que as restrições
sejam verbalizadas e representadas por meio de linguagem natural. Como
observado na Figura 22, a verbalização pode ocorrer tanto na ordem direta
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quanto na ordem inversa. Por exemplo, na ordem direta, conclui-se que para
cada plano, exatamente um participante contrata aquele plano e que além
disso, é possível que um participante contrate mais do que um plano; já na
ordem inversa, conclui-se que é impossível que para algum plano, mas que
um participante contrate aquele plano e que também é impossível que para
algum plano, nenhum participante contrate aquele plano.

Também é

interessante notar a semelhança entre a notação usada no ORM
Verbalization Browser e a notação usada no metamodelo SBVR7: ambas
utilizam um vocabulário e um conjunto de regras padrão para representar, em
linguagem natural, a semântica das regras de negócio.
Figura 22 - Exemplo do ORM Verbalization Browser.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Devido à capacidade da ferramenta em verbalizar as restrições em
linguagem natural, recomenda-se que esta atividade seja realizada já no
processo de modelagem. Desta forma, os meta-lexons mapeados pelo

7

Mais informações em: http://www.omg.org/spec/SBVR/1.2/
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DOGMA vão possuir as restrições definidas no modelo ORM, reduzindo o
esforço aplicado à atividade de adição das restrições semânticas na etapa de
Especificação da Aplicação. A lista de restrições para o módulo de resgate
encontra-se no Apêndice D.
Já na técnica de negociação do conhecimento, os envolvidos no
projeto especializam o modelo, citando quais as características que eles
julgam como as mais importantes para a ontologia. Caso uma característica
não tenha sido mapeada, ela é adicionada à lista de fatos e ao modelo. No
estudo de caso, o processo de especialização foi encerrado após cinco ciclos.
A Figura 23 representa o modelo final do módulo de resgate.
Após a elaboração do modelo ORM, têm início a fase de criação dos
lexons. A atividade corresponde à transformação dos fatos em elementos
organizados e bem definidos, obedecendo à notação <termo, regra,
regra_inversa,

termo>. Durante a atividade, foi identificado que

algumas das sentenças elementares podem ser reescritas, uma vez que
representam situações distintas no domínio. Por exemplo, o fato 'usuário
solicita resgate' representa duas situações: o preenchimento da solicitação de
resgate por um dos usuários do módulo de resgate (analista de operação,
analista de atendimento ou participante) e a criação do elemento 'solicitação
de resgate', o qual formaliza o desejo do participante em recuperar o valor
acumulado em reserva. Nesta situação, além do fato 'usuário solicita resgate',
foi criada a sentença elementar 'usuário preenche solicitação de resgate'.
Em seguida, têm início a atividade de Engenharia de Lexons. Nela, os
fatos são convertidos na base de conhecimento da ontologia por meio de três
fases: criação dos lexons, fundamentação dos lexons e construção dos metalexons.
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Figura 23 - Modelo final do Módulo de Resgate

Fonte: Elaborado pelo Autor.

88

É interessante notar que um fato pode dar origem a lexons diferentes e
de mesmo significado. Desta forma, é possível que sinônimos sejam
identificados durante a atividade de criação de lexons. Este procedimento
facilita o restante da etapa de conceitualização do domínio, uma vez que
fornece subsídios para a atividade de fundamentação de lexons e permite o
agrupamento de termos e regras de mesmo valor semântico para a atividade
de construção de meta-lexons. A Tabela 14 exemplifica a conversão de um
fato em lexons. A lista completa de conversões encontra-se no Apêndice E.
Já a relação com todos os lexons encontra-se no Apêndice F.
Tabela 13 - Exemplo da conversão de fatos em lexons
Fato:

usuário solicita resgate

ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Usuário

fazSolicitaçãoDeResgate éSolicitado

Resgate

02

AnalistaDeAtendimento fazSolicitaçãoDeResgate éSolicitado

Resgate

03

AnalistaDeOperação

fazSolicitaçãoDeResgate éSolicitado

Resgate

04

Participante

fazSolicitaçãoDeResgate éSolicitado

Resgate

05

Cliente

fazSolicitaçãoDeResgate éSolicitado

Resgate

Lexons:
01

<Usuário, fazSolicitaçãoDeResgate, éSolicitado, Resgate>

02

<AnalistaDeAtendimento, fazSolicitaçãoDeResgate, éSolicitado, Resgate>

03

<AnalistaDeOperação, fazSolicitaçãoDeResgate, éSolicitado, Resgate>

04

<Participante, fazSolicitaçãoDeResgate, éSolicitado, Resgate>

05

<Cliente, fazSolicitaçãoDeResgate, éSolicitado, Resgate>

Fonte: Elaborado pelo Autor.

A fase de fundamentação dos lexons consiste na criação de um
dicionário de dados com definições únicas para os termos e as regras
utilizadas no domínio. Cada entrada do dicionário possui um rótulo, que
representa o termo de forma ligeiramente diferente de sua representação em
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linguagem natural. Itens diferentes e de mesmo significado são agrupados
sob o mesmo rótulo. Durante a atividade de fundamentação dos lexons,
recomenda-se separar as definições dos termos das definições das regras. A
separação pode agilizar na implementação da ontologia em OWL, uma vez
que a criação destes elementos ocorre de forma independente no Protégé. A
Tabela 15 contém um trecho do dicionário de dados. O dicionário completo
encontra-se no Apêndice G.
Tabela 14 - Trecho do Dicionário de Dados
Dicionário de Termos e Regras
ID

01

02

Rótulo

#Analista

#Penalização

Termo/Regra Descrição

Analista

Tipo de usuário do módulo de resgate
responsável por solicitar ou cancelar resgates.
O termo 'analista' é usado para se referir, de
forma genérica, a dois tipos de profissional:
analista de atendimento e analista de
operação.

penalização

A penalização é um artifício usado para
incentivar a permanência do recurso
financeiro na previdência. Caso o cliente opte
pelo resgate, a reserva empresa sofrerá uma
saída total, proporcional, percentual ou a cada
real, em relação ao valor resgatado. Uma vez
que o saldo da parte empresa é acumulado
por meio das contribuições da Instituidora,
quando há penalização, o saldo é alocado no
fundo de cancelados. Se houver uma regra de
penalização, a opção pelo resgate total é
bloqueada.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Por fim, é realizada a construção dos meta-lexons. Ela consiste na
substituição dos termos e das regras que compõem o lexon pelo respectivo
rótulo do dicionário de dados. Por exemplo, o lexon <Participante,
fazSolicitaçãoDeResgate, éSolicitado, Resgate> é transformado
no

meta-lexon

<#Participante,

#solicitar,

#Resgate>.

A

substituição permite que cada lexon seja representado independentemente
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de contexto e da linguagem na qual foram escritos. A Tabela 16 lista
exemplos de meta-lexons. A relação completa encontra-se no Apêndice H.
Tabela 15 - Exemplos de Meta-Lexons
Relação de Meta-Lexons
ID

Termo

Regra

Termo

01

#Usuário

#solicitar

#Resgate

02

#Participante

#equivaler

#Cliente

03

#Resgate

#ter

#NúmeroDoResgate

Fonte: Elaborado pelo Autor.

4.3.4 Especificação da Aplicação
A Especificação da Aplicação é a última etapa do Método DOGMA. Ela
é composta pelas atividades de adição das restrições semânticas, definição
das questões de competência e validação por questões de competência.
Conforme descrito na etapa de Conceitualização do Domínio, o
NORMA é usado para adicionar restrições ao módulo de resgate. Esta
abordagem permite que os meta-lexons mapeados por meio do método
DOGMA tenham as mesmas restrições dos fatos mapeados no modelo ORM.
A Tabela 17 exemplifica algumas das restrições semânticas para o módulo de
resgate. A lista completa encontra-se no Apêndice D.
A última atividade da etapa de Especificação é dividida em duas
partes: criação das questões de competência e validação da ontologia por
questões de competência. Na criação das questões de competência, o
especialista no domínio elabora um conjunto de exigências, as quais a
ontologia deve atender em termos de aplicação. A Tabela 18 relaciona
exemplos de questões de competência. O questionário completo encontra-se
no Apêndice I.
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Tabela 16 - Exemplo de restrições semânticas
Lista de Restrições
ID

Fato/Restrição

01

analista cancela solicitação de resgate

02

Para cada solicitação de resgate, no
máximo um analista cancela aquela
solicitação de resgate.

For each SolicitaçãoResgate, at
most one Analista fazCancelamento
that SolicitaçãoResgate.

É possível que algum analista cancele
mais do que uma solicitação de resgate

It is possible that some Analista
fazCancelamento more than one
SolicitaçãoResgate.

pagamento emite protocolo
Cada pagamento emite exatamente um
protocolo

Each Pagamento fazEmissão exactly
one Protocolo.

Para cada protoclo, no máximo um
pagamento emite aquele protocolo

For each Protocolo, at most one
Pagamento fazEmissão that
Protocolo.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Tabela 17 - Exemplo de questões de competência
Questões de Competência
ID

Questão

01

Qual é o volume de resgates solicitados por período?

02

Qual é o volume de resgates pagos por período?

03

Qual o valor total dos resgates pagos por período?

04

Qual a quantidade de resgates cancelados por período?

05

É possível identificar todos os participantes que solicitaram resgate no
período?

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Na validação por questões de competência, as questões são usadas
para validar os requisitos da ontologia. Se as questões não puderem ser
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respondidas adequadamente, há indícios de que o modelo está incompleto. A
validação por questões de competência é discutida na Seção 5 - Avaliação e
Validação da Ontologia.

4.4

Representação da ontologia em OWL
A primeira parte do estudo de caso descreve como o Método DOGMA

é usado para identificação dos termos, dos relacionamentos e das restrições
usadas no módulo de resgate. A segunda parte do estudo de caso descreve
como os artefatos elaborados durante a aplicação do DOGMA são usados na
implementação da ontologia em OWL por meio do Protégé.
É importante destacar diferenças entre a nomenclatura utilizada no
Método DOGMA e a nomenclatura utilizada no Protégé: no DOGMA, os
elementos mapeados no domínio são chamados de termos, enquanto que no
Protégé, são chamados de classes; no DOGMA, os termos podem se
relacionar em estruturas binárias chamadas de regras, enquanto que no
Protégé, estas estruturas são chamadas de propriedades. Tanto as regras
quanto as propriedades fazem uso de restrições para adicionar valor
semântico ao domínio.
O processo de construção baseia-se nas recomendações de Noy e
McGuinness (2001) para desenvolvimento de ontologias e é composto por
três etapas: definir a taxonomia de classes, definir as propriedades entre as
classes e criar instâncias na ontologia. A preferência por este método baseiase no fato de que os Noy e McGuinness (2001) utilizam o Protégé na
construção de ontologias e por este motivo, os procedimentos descritos por
elas podem contribuir na construção do modelo para o módulo de resgate.
O primeiro passo para a implementação da ontologia é a definição da
Taxonomia de Classes. Por meio dela, é possível agrupar termos com
características em comum e organizá-los de forma hierárquica. O método
DOGMA fornece os subsídios para a construção da taxonomia por dois
documentos: a relação de meta-lexons e o dicionário de dados. Os metalexons representam as classes e propriedades mapeadas na ontologia,
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enquanto que o dicionário de dados possui as definições para cada um deles.
Ambos os documentos são confeccionados na etapa de Conceitualização do
Domínio.
Conforme observado na Figura 24, a taxonomia segue uma estrutura
hierárquica: inicia por conceitos mais gerais e os especializa conforme a
necessidade. Para documentar o modelo, é recomendável que a definição de
cada termo seja adicionada como um comentário à respectiva classe na
ontologia.
Figura 24 - Hierarquia de classes para o módulo de resgate.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

É importante destacar que no Protégé, todas as classes são
subclasses da classe Thing. Por este motivo, é importante que termos
distintos sejam representados por classes disjuntas, caso contrário, não é
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possível afirmar que o elemento de uma classe pertence exclusivamente à
ela. Na Figura 24, a disjunção pode ser observada entre as classes 'Resgate',
'Regra' e 'ElementosDoResgate'.
Após a criação da taxonomia, é necessário representar a estrutura
interna dos conceitos dentro do domínio. Para tanto, são definidas as
Propriedades entre as Classes da ontologia. No Protégé, as relações são
consideradas propriedades. Elas descrevem características intrínsecas à
classe, tais como 'tipo de resgate', 'forma de pagamento', ente outros e
características extrínsecas à classe, tal como a relação entre pagamento e
participante (resgate é pago ao participante).
Assim como no passo anterior, os documentos usados nesta atividade
são a relação de meta-lexons e o dicionário de dados. A Figura 25 ilustra as
propriedades para o módulo de resgate.
Figura 25 - Definição das propriedades para o módulo de resgate.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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O Protégé permite restringir os valores de uma propriedade intrínseca
à uma lista de elementos conhecidos. Para tanto, é necessário que os
campos domínio (domains) e o conjunto de valores (ranges) sejam
configurados.

Por

exemplo,

a

Figura

25

destaca

a

propriedade

'possuiTipoDeResgate'. Conceitualmente, ela indica que o resgate é
classificado de acordo com um tipo (total ou parcial). Quando o campo
domínio é preenchido com a classe 'Resgate' e o campo conjunto de valores
é preenchido com a classe 'Tipo de Resgate', o Protégé restringe os
possíveis valores da propriedade 'possuiTipoDeResgate' para uma lista
formada por dois elementos: total e parcial.
As

propriedades

extrínsecas

são

associadas

diretamente

às

respectivas classes. O documento utilizado nesta etapa corresponde à lista
de restrições semânticas mapeada durante a Conceitualização do Domínio.
Como pode ser observado na Figura 26, o fato 'participante solicita
resgate' é representado no ORM como 'usuário fazSolicitaçãoResgate
Resgate'. Na verbalização, é identificado que cada usuário pode solicitar mais
de um resgate, porém, cada resgate deve ser solicitado por exatamente um
usuário. Esta estrutura caracteriza uma relação de um para muitos, a qual, no
Protégé, é representada pela expressão 'fazSolicitaçãoResgate some
Resgate'.
É importante destacar que, apesar do fato se referir ao 'participante',
ele foi substituído durante o processo de modelagem pelo termo 'usuário'. A
alteração é justificada pela relação hierárquica entre os dois termos:
semanticamente, o usuário qualifica todos os indivíduos autorizados a utilizar
o módulo de resgate, incluindo analistas e o próprio participante.
Finalmente, são criadas Instâncias para a ontologia. No estudo de
caso, as instâncias são criadas para as classes cuja representação
corresponda à lista de valores, tais como tipo de resgate, forma de resgate,
tipo de regra, entre outros. A Figura 27 ilustra a criação de instâncias para a
classe Tipo de Resgate.
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Figura 26 - Adição de restrições à propriedade da classe 'Usuário'.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Figura 27 - Criação de instâncias para a classe Tipo de Resgate.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Durante a construção, é recomendável que a ontologia seja submetida
a validação por meio de um motor de inferência. O procedimento tem dois
objetivos: o primeiro testa a taxonomia de classes, enquanto que o segundo
testa a organização da ontologia quanto à lógica.
No teste da taxonomia, o motor de inferência verifica se uma classe é
subclasse de uma outra classe. Como pode ser observado na Figura 24, a
classe 'Resgate' é disjunta da classe 'Regra' e ambas são subclasses da
classe 'Thing'. Nesta configuração, elementos da classe 'Resgate' pertencem
exclusivamente ao resgate, elementos da classe 'Regra' pertencem
exclusivamente à regra e tanto o resgate quanto a regra pertencem a classe
'Thing'. Se uma equivalência for adicionada às classes 'Thing' e 'Resgate', é
possível afirmar que ambas representam os mesmos elementos. Ao submeter
a ontologia ao motor de inferência, é apresentado um erro de modelagem: a
classe 'Regra' não pode ser uma subclasse de 'Resgate', uma vez que ambas
são disjuntas.
Se a disjunção entre as classes 'Resgate' e 'Regra' for excluída, o
motor de inferência reclassifica a taxonomia, de forma que a regra seja uma
subclasse de resgate. Esta situação é logicamente possível, no entanto, o
modelo estaria conceitualmente incorreto, uma vez que o resgate e a regra
representam

elementos

distintos

no

domínio.

Por

este

motivo,

é

recomendável que o especialista no domínio acompanhe ou revise o
processo de modelagem, minimizando a ocorrência de erros conceituais na
ontologia.
No teste quanto à lógica, o motor de inferência se baseia nas
propriedades do modelo para inferir se é possível atribuir instâncias às
classes. Se não for possível gerar ao menos uma instância, a classe é
considerara como inconsistente e uma mensagem de erro é gerada.
O motor de inferência utilizado no estudo de caso é o Pellet++. Ele é
disponibilizado como um plugin e é instalado em conjunto com o Protégé8. As

8

O Protégé permite a instalação de diferentes motores de inferência. Para maiores
informações, consultar http://protegewiki.stanford.edu/wiki/Special:Search?search=reasoner
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Figuras 28 e 29 ilustram, respectivamente, a reclassificação da taxonomia e a
representação gráfica da ontologia após a inferência. Em ambas, é possível
observar a criação das classes Histórico do Resgate, Resgate Pago, Resgate
Cancelado, Pagamento, Resgate Parcial e Resgate Total. A ontologia
codificada encontra-se disponível para download no SourceForge9.
Figura 28 - Reclassificação da taxonomia após inferência.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

9

Resgate_v1.owl: https://sourceforge.net/projects/previdenciaprivada/files/
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Figura 29 - Representação gráfica da ontologia após inferência

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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4.5

Conclusão
Esta seção descreve os procedimentos para a construção da ontologia

para o módulo de resgate. Primeiramente, é apresentado como o Método
DOGMA é utilizado para extração das relações, conceitos e definições
relativas ao domínio. Em seguida, é descrito como a documentação gerada
pelo método pode ser usada para a implementação da ontologia.
Um ponto que merece destaque é a adaptação das atividades
propostas no método para que elas se adequem à realidade do estudo de
caso. Como exemplo, é possível citar a inversão das atividades de
identificação dos especialistas no domínio e identificação das fontes de
conhecimento. Outro ponto de destaque é a adoção de uma técnica para
representar conceitualmente o domínio. Com a utilização do ORM, é possível
adicionar restrições semânticas aos fatos mapeados durante a etapa de
Definição do Escopo, tornando a representação do domínio mais próxima à
realidade. O NORMA, por sua vez, se destaca como uma ferramenta capaz
de viabilizar a modelagem em ORM, representando as restrições semânticas
por meio de sentenças escritas em linguagem natural.
A construção dos lexons e meta-lexons segue às recomendações
propostas por Spyns, Tang e Meersman (2007) e não apresentam
adaptações. Como o DOGMA não possui uma etapa para a implementação
da ontologia, as recomendações de Noy e McGuinness (2001) são adaptadas
para orientar na construção do modelo no Protégé. O DOGMA é capaz de
fornecer os subsídios para esta atividade por meio dos meta-lexons, do
dicionário de dados e das restrições definidas no ORM.
A próxima seção descreve o processo de avaliação da ontologia por
meio do OntoQA e validação do modelo por meio de questões de
competência.
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5

AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO DA ONTOLOGIA

5.1

Introdução
A seção anterior descreve a aplicação do método DOGMA (SPYNS,

TANG e MEERSMAN, 2007) no desenvolvimento de uma ontologia para o
módulo de resgate do sistema de previdência privada complementar
pertencente

a

uma

instituição

financeira.

Em

seguida,

utiliza

as

recomendações de Noy e McGuinness (2001) para construir fisicamente a
ontologia e representá-la em OWL.
Nesta seção, a ontologia é avaliada de acordo com as métricas
estabelecidas por Tartir, Appinar, Moore, Sheth e Aleman-Meza (2005) no
OntoQA. O objetivo não é apontar se o modelo é bom ou ruim, e sim indicar o
seu potencial para representação do conhecimento. Após a avaliação, a
ontologia é validada a partir das questões de competência.
Por fim, é construído o protótipo de um sistema de busca, capaz de
pesquisar um termo referente a uma das classes da ontologia e listar todas as
subclasses e as descrições relativas àquele termo.

5.2

Processo de avaliação
O processo de avaliação é dividido em duas etapas. A primeira

consiste na utilização do OntoQA Classes10, um aplicativo desenvolvido em
Java e mantido pelo Professor Dr. Samir Tartir, para ler o modelo em OWL e
aplicar as métricas propostas no OntoQA (TARTIR, APPINAR, MOORER,
SHETH e ALEMAN-MEZA, 2005). A utilização do OntoQA Classes é
justificada pela inviabilidade em se construir uma ferramenta para avaliação
da ontologia, uma vez que esta necessidade já foi atendida pelos autores do
método.

10

Disponível em: http://code.google.com/p/tartir-ontoqa/
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As métricas no OntoQA são estruturais e lógicas. As métricas
estruturais levam em consideração as decisões tomadas no processo de
modelagem, enquanto que as métricas lógicas, dizem respeito às instâncias
de cada classe.
A segunda etapa do processo de avaliação consiste na tabulação e na
análise dos resultados obtidos com as medições. Apesar da documentação
informar que o OntoQA Classes é capaz de avaliar ontologias construídas em
RDF e OWL, este fato não foi comprovado. Quando o programa é executado
com o modelo em OWL, nenhuma métrica é calculada. Por esta razão, o
Prótegé é usado para converter o modelo em RDF. Após a conversão, a
avaliação foi executada com sucesso. A Figura 30 ilustra o resultado da
avaliação da ontologia para o módulo de resgate. Os valores para cada
métrica encontram-se no Apêndice J.
Figura 30 - Resultado da avaliação para a classe 'Resgate'.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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5.3

Análise dos resultados
A seguir, os resultados para cada medição são apresentados e

discutidos. Se os valores obtidos com as métricas não se enquadrarem nas
faixas de valores esperadas durante o desenvolvimento da ontologia, são
sugeridas adequações ao modelo.

5.3.1 Grau de expressividade
O grau de expressividade (seção 3.5.1) indica o quanto a ontologia é
capaz de expressar em termos de conhecimento. Quanto menor o grau de
expressividade, menos conhecimento o modelo é capaz de expressar.
O resultado obtido com o OntoQA é de 23,07%. Durante o projeto da
ontologia, esperava-se que o percentual estivesse próximo a cem. Com base
neste cenário, é possível concluir que o valor do grau de expressividade está
abaixo do previsto. Para elevá-lo, é necessário adicionar novos atributos ao
modelo, de forma que a ontologia seja capaz de representar um maior
número de características referentes ao domínio.
Do ponto de vista estrutural, é interessante notar que ontologias com
grau de expressividade baixo se aproximam de uma taxonomia. Este fato é
comprovado pela predominância de relações de herança no modelo.

5.3.2 Profundidade
A profundidade (seção 3.5.2) indica o nível de detalhes da ontologia.
Percentuais próximos a zero indicam modelos capazes de cobrir o domínio
com riqueza de detalhes, enquanto que percentuais próximos a cem indicam
modelos capazes de representar o conhecimento de forma genérica.
O resultado obtido com o OntoQA é de 2,5%. O valor da profundidade
está de acordo com o esperado, uma vez que a ontologia é especializada
para o domínio de resgate. É interessante notar que, apesar do grau de
expressividade ser baixo, a profundidade permite que o modelo descreva o
domínio em detalhes.
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5.3.3 Percentual de utilização dos atributos
O percentual de utilização dos atributos (seção 3.5.3) indica o quanto
dos atributos da ontologia estão sendo usados. Percentuais próximos a zero
indicam que a ontologia não possui atributos suficientes para representar o
conhecimento, enquanto que percentuais próximos a cem indicam modelos
capazes de representar o conhecimento de forma mais completa.
O resultado obtido com o OntoQA é de 38%. O percentual é abaixo do
esperado, indicando que o modelo é capaz de representar um número
pequeno de características. Esta afirmação faz sentido, uma vez que o grau
de expressividade da ontologia também é baixo.
Para elevar o valor obtido na métrica, é necessário que mais atributos
sejam adicionados à ontologia, de forma que o modelo seja capaz de
representar um maior número de características referentes ao domínio.

5.3.4 Percentual de utilização das classes
O percentual de utilização das classes (seção 3.5.4) indica o quanto da
base de conhecimento é usada pela ontologia. Percentuais próximos a zero
indicam que a ontologia não possui dados suficientes para representar
adequadamente o domínio. Por outro lado, percentuais próximos a cem
indicam modelos capazes de representar o conhecimento de forma mais
completa
O resultado obtido com o OntoQA é de 69,44%. O valor está dentro do
esperado, no entanto, o percentual de utilização das classes pode ser maior
caso sejam incluídas mais instâncias ao modelo.

5.3.5 Grau de conectividade entre classes
A conectividade entre classes (seção 3.5.5) indica a relevância de uma
classe na ontologia. Quanto menor o grau de conectividade entre classes,
menor será a relevância daquela classe no modelo. A distribuição das classes
com maior conectividade é ilustrada na Figura 31.
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Figura 31 - Grau de conectividade entre classes.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

O resultado obtido com o OntoQA indica que as classes com maior
conectividade são 'Reserva', 'Resgate' e 'Regra'. Apesar da ontologia ter sido
construída para o módulo de resgate, é aceitável que a classe 'Reserva'
tenha um grau de conectividade maior quando comparada com as demais
classes do modelo. Todo o resgate, independentemente da regra, deve
consultar a reserva para calcular qual o saldo disponível para resgate e nos
casos no qual a solicitação de resgate for efetivada, deve também registrar a
saída por resgate, a baixa da Pmbac e aporte na Rovr.

5.3.6 Grau de importância da classe
O grau de importância da classe (seção 3.5.6), assim como a
conectividade entre classes, indica a relevância de uma classe na ontologia.
Quanto menor o grau de importância da classe, menor será a relevância
daquela classe no modelo. A Figura 32 ilustra o grau de importância da
classe.
O resultado obtido com o OntoQA indica que as classes com maior
relevância no modelo são 'DomíniosDoResgate' e 'TipoDePenalização'. O
resultado está dentro do esperado para a classe 'DomínioDoResgate', uma
vez que ela generaliza as classes correspondentes aos demais domínios do
módulo, tais como 'TipoDePenalização', 'SituaçãoDoResgate', entre outros.
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Já para a classe 'TipodePenalização', esperava-se um grau de importância
menor, justamente por ela ser uma subclasse de 'DomíniosDoResgate'.
Figura 32 - Grau de importância entre classes.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Um resultado não esperado na mediação do grau de importância das
classes é a apresentação da classe 'Regra'. Durante o projeto da ontologia,
esperava-se que esta classe fosse listada como uma das mais importantes do
modelo. Se faz necessária uma revisão futura do modelo para diagnosticar
por qual motivo o valor apresentado para a classe 'Regra' é zero.

5.3.7 Coesão
A coesão (seção 3.5.7) indica o número de componentes conectados
na ontologia. Quanto menor o número, menos coeso será o modelo. A Figura
33 ilustra a coesão do modelo.
O resultado obtido com o OntoQA é 7, indicando que há poucos
componentes conectados no modelo. Esta afirmação é reforçada pelo baixo
grau de conectividade entre classes (apenas quatro delas demonstram algum
tipo de conexão).

107

Figura 33 - Coesão do modelo.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

5.3.8 Percentual de utilização dos relacionamentos
A última métrica analisada no processo de avaliação é o Percentual de
utilização dos relacionamentos (seção 3.5.8). Ele indica o quanto dos
relacionamentos definidos para cada classe são usadas pela ontologia.
Quanto menor o percentual de utilização dos relacionamentos, menos
relacionamentos são usadas na ontologia.
O resultado obtido com o OntoQA indica que não há relacionamentos
definidos para as classes da ontologia. O resultado apresenta discrepância,
uma vez que a ontologia é composta por quinze relacionamentos distintos.
Uma possível explicação é a ausência de instâncias conectadas no modelo:
apenas as classes representando domínios possuem instâncias; as demais
classes não foram instanciadas. Sugere-se uma revisão futura do modelo
para diagnosticar se a ausência de instâncias é o motivo para que o
percentual de utilização dos relacionamentos não tenha sido identificado ou
se este fato é decorrente de um outro problema.
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5.4

Validação por questões de competência
Na validação por questões de competência, as perguntas elaboradas

durante a etapa de Especificação da Aplicação são usadas para validar a
ontologia. Se elas não puderem ser respondidas adequadamente, há indícios
de que o modelo está incompleto.
Para o estudo de caso, são formuladas 25 questões de competência.
Destas, 22 são respondidas por completo e 3 são respondidas parcialmente.
A impossibilidade de respondê-las por completo é causada pela ausência de
atributos para mapear o conhecimento relativo ao domínio. Por exemplo, a
ontologia é capaz de indicar o quanto da reserva empresa deve ser liberada
com a aplicação da regra de vesting, mas não possui atributos para
armazenar o percentual após a aplicação da regra. Desta forma, a questão de
competência ‘Quais e quantos resgates tiveram aplicação da regra de vesting
na qual o percentual da parte empresa foi liberado com base na idade do
participante? ’, não pode ser respondida adequadamente.
No processo de validação, questões respondidas parcialmente são
consideradas como não respondidas. Desta forma, é possível afirmar que
88% do domínio é representado pela ontologia. O questionário com as
questões de competência encontra-se no Apêndice I.

5.5

Prototipação de uma aplicação
A última parte do processo de avaliação e validação descreve a

utilização da ontologia por meio de uma aplicação. O objetivo é demonstrar
que o modelo desenvolvido para o módulo de resgate pode ser acessado, de
forma que as informações relativas ao domínio possam ser extraídas por
meio de inferências.
Para tanto, foi construído um protótipo, capaz de ler um termo
informado pelo usuário e em seguida, listar a hierarquia de classes referentes
àquele termo. Por exemplo, ao se digitar a palavra "regra", são retornadas
todas as classes relacionadas ao conceito de Regra, tais como Resolução
139/140, Regra de Vesting, Saldo Mínimo, Penalização, Permissão de
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Resgate e Carência, juntamente com a descrição para cada uma delas. A
Figura 34 ilustra a ela inicial para pesquisa de termos. Já a Figura 35, ilustra a
realização de uma pesquisa para o termo 'Regra'.
Figura 34 - Tela inicial para a pesquisa de termos.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Figura 35 - Pesquisa realizada para o termo 'Regra'.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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O protótipo é codificado em Java e faz uso do OWL API11 e do Pellet12.
O OWL API é uma biblioteca desenvolvida pela University of Manchester para
a criação e manipulação de ontologias construídas em OWL. Por meio dela, é
possível acessar o modelo construído para o módulo de resgate e obter o seu
conteúdo. O Pellet, por sua vez, é o motor de inferência usado para classificar
e determinar os relacionamentos entre os termos do domínio, além de
permitir que pesquisas sejam realizadas na ontologia. A Figura 36 ilustra a
estrutura do programa para a pesquisa de termos. O código encontra-se
disponível para download no SourceForge13.
Figura 36 - Estrutura da aplicação para pesquisa de termos na ontologia.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Ao ser executada, a aplicação solicita que o usuário informe um termo
para ser pesquisado. Após clicar no botão 'Procurar', o Java abre o arquivo
OWL referente ao módulo de resgate. Se o arquivo for aberto com sucesso, o

11

Mais informações em: http://owlapi.sourceforge.net/

12

Mais informações em: http://clarkparsia.com/pellet/
Principal.java: https://sourceforge.net/projects/previdenciaprivada/files/

13
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OWL API é usado para criar o gerenciador da ontologia (OWLManager) e em
seguida, uma instância do modelo (OWLOntology).
O próximo passo é usar o Pellet para criar o motor de inferência
(PelletReasonerFactory) e classificar a ontologia. O objetivo é identificar se o
modelo está

consistente.

Em

caso

de inconsistências, a lista

de

inconsistências é exibida ao usuário; caso contrário, o OWL API constrói uma
nova classe, a qual será usada para efetuar a pesquisa no modelo. O termo
informado pelo usuário é utilizado como parâmetro para a construção da
classe.
Para que o conteúdo da ontologia seja acessado, é necessário a
criação de uma área de dados (OWLDataFactory). Após a criação da área de
dados, a pesquisa é efetuada por meio do motor de inferência. Se for
identificado que existe uma classe referente ao termo informado, o Pellet
obtém, de forma recursiva, todas as subclasses referentes à classe.
Por fim, o OWL API é usado para obter e imprimir a descrição de cada
classe e subclasse. Quando não houver mais classes para leitura, o modelo
é retirado da memória e o processo é encerrado. O fluxograma descrevendo
os passos para a execução da pesquisa é ilustrado na Figura 37.
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Figura 37 - Fluxograma para execução da pesquisa.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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5.6

Conclusão
Esta seção descreve os procedimentos para avaliação e validação da

ontologia construída para o módulo de resgate. A avaliação faz uso das
métricas propostas por Tartir, Appinar, Moore, Sheth e Aleman-Meza (2005)
no OntoQA, enquanto que a validação do modelo é baseada nas questões de
competência.
No estudo de caso, é possível observar que o processo de avaliação
aponta deficiências quanto ao projeto da ontologia. As deficiências não estão
ligadas à adoção do DOGMA como método de construção e sim ao baixo
número de atributos e a ausência de instâncias no modelo. Estas
características interferem no processo de avaliação, uma vez que o OntoQA
foi concebido para tratar ontologias com grande quantidade de dados. Como
resultado, são obtidos índices abaixo do esperado para as métricas grau de
expressividade, profundidade, percentual de utilização dos atributos e
percentual de utilização dos relacionamentos.
O processo de validação também é influenciado pela baixa quantidade
de atributos: 22 das 25 questões de competência são responsidades,
indicando que a ontologia é capaz de cobrir 88% do domínio. Uma forma de
complementar o modelo é retornar à etapa de Conceitualização do Domínio e
adicionar novas atributos e novas classes à ontologia.
Por fim, destaca-se a prototipação de uma aplicação para pesquisar
termos na ontologia. Ela é codificada em Java e faz uso de duas bibliotecas:
o OWL API e o Pellet. O objetivo da aplicação é ler um termo informado pelo
usuário e listar quais são as subclasses e descrições de cada subclasse
referente àquele termo.
A próxima seção conclui o trabalho. Ela faz uma análise da aplicação
do DOGMA no desenvolvimento da ontologia para o módulo de resgate,
apresenta os resultados obtidos no processo de avaliação e validação,
relaciona as contribuições do trabalho e lista sugestões de pesquisas futuras
relacionadas a esta dissertação.
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6

CONCLUSÃO

6.1

Introdução
A seção anterior descreve o processo de avaliação e validação da

ontologia construída para o módulo de resgate durante a condução do estudo
de caso. A avaliação segue as métricas propostas no OntoQA, enquanto que
a validação é baseada nas questões de competência. A seção anterior
também apresenta a construção de um protótipo, no qual é demonstrada a
utilização da ontologia por meio de uma aplicação.
Esta seção descreve as conclusões do trabalho. Primeiramente, é
apresentado um resumo executivo do que foi desenvolvido. Em seguida, é
realizada uma análise geral, na qual são discutidas a aplicação do método e
as possíveis melhorias para o DOGMA, além dos resultados do processo de
avaliação e validação e as contribuições do trabalho.
Por fim, é apresentada uma lista com sugestões de pesquisas futuras,
as quais podem ser usadas para complementar ou como alternativa a esta
dissertação.

6.2

Resumo executivo
Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma ontologia

para o módulo de resgate de um sistema de previdência privada
complementar de uma instituição financeira. De forma complementar, o
trabalho explora a utilização do ORM como alternativa ao UML e ao Diagrama
Entidade-Relacionamento como técnica usada na representação do domínio.
Para tanto, é realizado o levantamento bibliográfico dos principais
métodos para construção de ontologias. Dentre os métodos analisados, o
DOGMA é eleito com a abordagem para condução de um estudo de caso, no
qual a ontologia para o módulo de resgate é desenvolvida e implementada
em OWL. O trabalho também relaciona exemplos de ontologias construídas
para o setor financeiro.
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Em seguida, são detalhados os estágios do ciclo de vida proposto no
DOGMA e conceitos importantes para a aplicação do método, tais como
lexon, contextualização e meta-lexon. Também é definido como a ontologia
será implementada e quais são os critérios usados no processo de avaliação
e validação do modelo.
Posteriormente, é dado início ao estudo de caso. Primeiramente, é
realizada uma contextualização do módulo de resgate. Em seguida, é descrito
como as atividades propostas no DOGMA são usadas na representação do
conhecimento. O trabalho descreve a utilização do ORM na construção do
modelo preliminar do domínio e como são obtidos os lexons e meta-lexons.
Ao final do estudo de caso, o Protégé é usado na implementação da ontologia
em OWL.
Em seguida, é conduzido o processo de avaliação e validação do
modelo. A avaliação ocorre por meio das métricas propostas no OntoQA,
enquanto que a validação ocorre por meio das questões de competência. De
forma complementar, é construído o protótipo de um motor de busca, no qual
um termo informado pelo usuário é pesquisado e detalhado com base no
domínio mapeado pela ontologia.
Por fim, é realizada a análise do trabalho. Nela, são descritos quais os
resultados da utilização do ORM como técnica para representação do
conhecimento, quais os possíveis pontos de melhoria para o DOGMA, quais
os resultados obtidos no processo de avaliação e validação da ontologia,
quais são as contribuições deste trabalho e uma lista com sugestões de
pesquisas futuras.

6.3

Análise geral e apresentação dos resultados
Na condução do estudo de caso, as atividades do ciclo de vida

proposto no método DOGMA são aplicadas na construção da ontologia para
o módulo de resgate. Após o desenvolvimento e implementação da ontologia,
chega-se às seguintes conclusões:
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6.3.1 Utilização do ORM como técnica para representação do domínio
A utilização do ORM como técnica alternativa ao UML e ao Diagrama
Entidade-Relacionamento na representação do domínio mostra-se viável. Ela
acelera o processo de desenvolvimento por adiar o mapeamento dos
atributos e concentrar a atenção da equipe de desenvolvimento na
representação dos termos e das relações semânticas entre eles durante as
fases iniciais do processo de modelagem. Estas características estão de
acordo com a premissa levantada por Meersman (2001), de que todo o
conhecimento deve ser descrito em linguagem natural, caso contrário, não
haverá acordo quanto à semântica dos termos.
Outro ponto de destaque é a utilização do NORMA como ferramenta
para construção de modelos em ORM. Por meio do ORM Fact Editor e do
ORM Verbalization Browser, é possível representar, editar e verificar as
restrições semânticas impostas aos fatos, garantindo que as estruturas
<regra, termo, regra> estejam logicamente corretas ao representar o
domínio. Também é interessante observar as semelhanças da sintaxe usada
no ORM Verbalization Browser com a notação do metamodelo SBVR.
Acredita-se que a utilização das duas técnicas em conjunto deva ser
explorada em trabalhos futuros.
Um ponto negativo do NORMA encontra-se no fato da ferramenta ser
um plugin para o Visual Studio e necessitar dele para o funcionamento.

6.3.2 Utilização do DOGMA na condução do Estudo de Caso
A aplicação do DOGMA como abordagem para construção de
ontologias mostrou-se viável, porém, do ponto de vista do autor deste
trabalho, algumas das atividades descritas no método não deixam claro quais
ações devem ser tomadas pela equipe de desenvolvimento para a construção
da ontologia ou são concebidas em uma sequência que induz ao retrabalho.
A seguir encontram-se quais são estes pontos e as sugestões para melhoria:


Na etapa de Definição do Escopo, o DOGMA descreve a
identificação das fontes de conhecimento antes da identificação
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dos especialistas no domínio. O estudo de caso parte do
pressuposto de que os especialistas possuem maior conhecimento
sobre o domínio e por este motivo sugere que eles podem indicar,
já no início da atividade, quais são os materiais de maior relevância
para o desenvolvimento da ontologia, evitando que artefatos sem
relevância sejam considerados como fonte de conhecimento;


Na

etapa

de

Conceitualização

do

Domínio,

é

altamente

recomendável a utilização de uma ferramenta para gerenciar a
transformação dos fatos em lexons e dos lexons em meta-lexons.
Para o estudo de caso, construiu-se uma planilha Excel e um
conjunto de macros para manipulação dos termos e das regras. A
planilha não se mostrou o melhor método para condução desta
etapa e necessitou ser ajustada no decorrer da conceitualização. A
Conceitualização do Domínio é considerada a etapa mais
importante do estudo de caso, uma vez que ela fornece os
subsídios para a implementação da ontologia;


Ainda na etapa de Conceitualização do Domínio, é recomendável
separar as definições dos termos das definições das regras. O
DOGMA não cita esta atividade no ciclo de vida, no entanto, ela
organiza a construção do Dicionário de Dados e agiliza o processo
de implementação do modelo no Protégé;



Em sua versão original, o DOGMA descreve que as restrições
semânticas devem ser incorporadas aos meta-lexons, porém não
especifica como o processo deve ser realizado. No estudo de caso,
optou-se por adicionar as restrições semânticas aos fatos, durante
a etapa de Conceitualização do Domínio. A premissa é de que as
restrições atribuídas a um fato sejam herdadas pelo meta-lexons
derivados daquele fato. A ação se mostrou válida e permite que as
restrições para os meta-lexons sejam visualizadas e interpretadas
sem necessidade de conhecimento prévio sobre o domínio;



O DOGMA se limita apenas à modelagem, não descrevendo como
a ontologia deve ser implementada. Para contornar esta limitação,
optou-se por estender o método, baseando-se nas recomendações
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de Noy e McGuinness (2001). O resultado foi a elaboração de
atividades para a Definição da Taxonomia de Classes, a Definição
das Propriedades entre Classes e a Criação de Instâncias. Por
meio delas, é possível utilizar os meta-lexons e o conteúdo do
dicionário de dados como subsídios para implementação da
ontologia no Protégé.

6.3.3 Avaliação e validação da ontologia
A avaliação da ontologia é realizada com base nas métricas propostas
no OntoQA. O objetivo não é classificar o modelo como bom ou ruim e sim
determinar a sua efetividade em representar o conhecimento. Já a validação,
indica se a ontologia foi construída corretamente e se é capaz de responder a
um conjunto de questões referentes ao domínio, formuladas no início da
etapa de Especificação da Aplicação.
A avaliação e validação indicam deficiências no projeto da ontologia.
As deficiências não estão ligadas à adoção do DOGMA como método para
construção e sim ao baixo número de atributos e a ausência de instâncias no
modelo. Os resultados indicam que a ontologia para o módulo de resgate se
assemelha a uma taxonomia, capaz de representar a hierarquia de termos, os
conceitos e as relações presentes no domínio. A afirmação é reforçada por
meio do baixo grau de expressividade (23,07%), da baixa profundidade
(2,5%), do percentual de utilização das classes (69,44%) e pelo grau de
importância das classes (a classe mais importante representa os domínios do
resgate). Além disso, é possível observar que o modelo não possui dados
suficientes para representar completamente o domínio. Esta afirmação é
justificada pelo baixo percentual de utilização dos atributos (38%) e pelo
índice de cobertura das questões de competência (88%).
Para aperfeiçoar o modelo, sugere-se a criação de novos atributos, tais
como o percentual de liberação da regra empresa após a aplicação da regra
de vesting, os valores em carência pela Resolução 139/140, a situação do
plano antes do resgate, o histórico de alteração das regras, entre outros.
Também é possível a aplicação de técnicas para aprendizado de ontologia,
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com o objetivo de aumentar a quantidade de dados no modelo e
consequentemente, o percentual de utilização dos atributos.
Por fim, vale destacar a adição da atividade de prototipação. Ela
permite o desenvolvido de um motor de busca, capaz de ler um termo
informado pelo usuário e em seguida, listar a hierarquia de classes e as
descrições de cada subclasse referente àquele termo. O protótipo foi
codificado em Java e faz uso de dois plugins: o OWL API, para manipulação
do modelo em OWL e o Pellet, para a realização de inferências. Após a
construção do protótipo, é possível demonstrar que a ontologia desenvolvida
para o módulo de resgate pode ser acessada e inferida por meio de uma
aplicação.

6.3.4 Contribuição do trabalho
Após a condução do estudo de caso, a implementação da ontologia
para o módulo de resgate e o processo de avaliação e validação do modelo, é
possível afirmar que as contribuições deste trabalho são:


A construção de uma ontologia para o domínio de previdência
privada complementar. Apesar do modelo não contemplar a
previdência como um todo, ele é capaz de mapear o módulo de
resgate, escolhido para a condução do estudo de caso por ser a
aplicação de maior visibilidade para os clientes da instituição
financeira e receber maior atenção por parte da área de
negócios;



Sugerir melhorias para a abordagem, reduzindo a possibilidade
de retrabalho e descrevendo com maiores detalhes algumas das
atividades do ciclo de vida do DOGMA;



Demonstrar que o DOGMA pode ser aplicado com sucesso na
construção de ontologias para o setor financeiro;



Estender as atividades do ciclo de vida do DOGMA, de forma
que os meta-lexons possam ser derivados em entidades
apropriadas à confecção da ontologia no Protégé;
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Observar a

aplicabilidade do ORM como técnica

para

modelagem do domínio de resgate;


Sugerir a utilização do NORMA como ferramenta para
construção de modelos na notação ORM e destacar o potencial
da aplicação para verbalização de sentenças sobre o domínio;



Descrever o processo de avaliação e validação da ontologia,
baseados respectivamente, em um conjunto de métricas e nas
questões de competência;



Descrever a construção de um protótipo capaz de acessar a
ontologia, realizar inferências e extrair informações a partir do
modelo em OWL;



Melhorar o processo de comunicação dentro da área de
tecnologia e entre as áreas de tecnologia e negócios, por meio
da padronização de termos e conceitos relativos ao domínio.

6.4

Sugestões para pesquisas futuras
Como considerações finais, é apresentada uma lista com sugestões de

pesquisas futuras. Ela é composta a partir das referências bibliográficas e dos
artefatos elaborados durante a condução do estudo de caso. As sugestões
podem ser usadas para complementar ou como alternativa a este trabalho.
São elas:


Desenvolvimento de um método para transformação das
primitivas ORM em modelos na linguagem OWL;



Explorar a utilização do ORM em conjunto ao metamodelo
SBVR para especificação de regras de negócio;



Desenvolvimento de técnicas para extração automática das
sentenças elementares por meio das fontes de conhecimento;



A inclusão de técnicas de aprendizado automático para
ontologias, de forma que dados referentes ao domínio
alimentem diretamente o modelo;



O desenvolvimento de métodos para transformação automática
das sentenças elementares em lexons. O método pode utlizar
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as entradas de um dicionário para obter as definições para os
termos e as regras e utilizar o contexto para decidir qual deles é
o mais adequado para o domínio;


A substituição do OntoQA por outros métodos para avaliação de
ontologias. O objetivo é determinar qual abordagem é a mais
eficiente para se medir o quanto de conhecimento o modelo é
capaz de representar;



O aperfeiçoamento da ontologia para o módulo de resgate, por
meio da inclusão de novos atributos ao modelo;



A extensão da ontologia para o módulo de resgate, incluindo o
mapeamento de outros módulos, tais como cobrança, reserva,
pagamentos, entre outros;



A utilização de SPARQL em substituição ao processo de
inferências recursivas para efetuar pesquisas na ontologia;



A comparação entre diferentes motores de inferência, com o
objetivo de determinar qual deles é o mais eficiente para a
classificação e validação do modelo;



A extração de requisitos funcionais e requisitos não-funcionais a
partir da ontologia construída para o módulo de resgate.
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Apêndice A - Texto Principal e Texto Explanatório

Texto Principal e Texto Explanatório
ID

Tipo

01

Texto
Principal

02

Texto
Principal

03

Texto
Principal

04

Texto
Principal

05

Texto
Principal

06

Texto
Principal

07

Texto
Principal

08

Texto
Principal

09

Texto
Principal

10

Texto
Principal

Trecho em destaque
Art. 39. independente do número de contribuições pagas, é permitido ao
participante solicitar o resgate, total ou parcial, de recursos do saldo da
provisão matemática de benefícios a conceder, após o cumprimento, a
contar da data de protocolo da proposta de inscrição na eapc, de prazo de
carência compreendido entre 60 dias e 24 meses.
§ 1° o intervalo mínimo entre pedidos de resgate estipulados pelo
participante deverá estar compreendido entre 60 dias e 6 meses.
§ 2° os recursos correspondentes a cada uma das contribuições
efetuadas pela instituidora, inclusive recursos portados de outros planos
de previdência, somente poderão ser resgatados após período de
carência de um ano civil completo (365 dias), contado a partir do primeiro
dia útil do mês de janeiro do ano subseqüente ao da contribuição, ou
conforme legislação vigente.
§ 3° os prazos de que tratam o “caput” e o parágrafo primeiro deste artigo
serão definidos no contrato e constarão da proposta de inscrição.
§ 4º o montante da provisão matemática de benefícios a conceder
correspondente ao saldo devedor da assistência financeira, incluindo a
incidência do imposto de renda e, quando for o caso, do carregamento,
não poderá ser resgatado
§ 5º os prazos de que tratam este artigo não se aplicam aos recursos
portados de entidades fechadas de previdência complementar, que
possuem tratamento diferenciado nos termos da legislação específica.
Art. 40. os prazos de que trata o artigo anterior serão idênticos para todos
os participantes sujeitos ao mesmo contrato, podendo ser
automaticamente modificados quando contrariarem as normas baixadas
pelo conselho nacional de seguros privados - cnsp ou pela
superintendência de seguros privados - susep.
Parágrafo único. ocorrendo alteração, a eapc, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, comunicará por escrito a cada um dos participantes os novos
prazos que atendam à regulamentação.
Art. 41. na ocorrência de invalidez total e permanente, comprovada
mediante declaração médica, ou morte do participante, o saldo da
provisão matemática de benefícios a conceder, mediante solicitação
devidamente instruída e registrada na eapc, será posto à disposição do
participante, no caso de invalidez, ou do beneficiário (ou dos beneficiários)
indicado(s), no caso de morte, para recebimento, sem qualquer prazo de
carência, à vista ou sob a forma de renda mensal por prazo certo,
conforme sua opção.
§ 1º não havendo indicação de beneficiário (ou beneficiários), ou na falta
dele, deverá ser seguida a ordem de vocação hereditária prevista no
código civil brasileiro.
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11

Texto
Principal

12

Texto
Principal

13

Texto
Principal

14

Texto
Principal

15

Texto
Principal

16

Texto
Principal

17

Texto
Principal

18

Texto
Principal

19

Texto
Principal

20

Texto
Principal

§2° para o cálculo da renda de que trata o caput deste artigo serão
adotados os seguintes parâmetros:
i - taxa de juros efetiva anual: (taxa de juros) % aa
ii - prazo de pagamento da renda: (numero máximo de meses) meses.
§ 3° será disponibilizado ao participante ou ao beneficiário (ou aos
beneficiários) ou, ainda, aos seus sucessores legítimos, sob a forma de
pagamento único ou de renda, conforme estabelecido no contrato, o saldo
da provisão matemática de benefícios a conceder constituído pelo
montante das contribuições pagas pela instituidora, líquido de
carregamento, quando for o caso.
Art. 42. o pedido de resgate deve ser efetuado com base no saldo da
provisão matemática de benefícios a conceder, observadas as cláusulas
do contrato que regem o “vesting”, mediante registro de solicitação na
eapc, devidamente instruída, especificando / apresentando:
i - denominação do plano;
ii - valor ou percentual da provisão matemática de benefícios a conceder a
ser resgatado;
iii - documento de identidade e cadastro de pessoas físicas-cpf;
iv - dados bancários para a efetivação do pagamento, quando couber;
v - no caso de invalidez do participante, declaração médica, atestando ser
total e permanente e data de sua caracterização;
vi - no caso de morte, cópia autenticada da certidão de óbito do
participante, documento de identidade, certidão de casamento ou certidão
de nascimento e cpf do beneficiário (ou beneficiários); e
vii – comprovante de residência, nos casos exigidos pelas normas em
vigor.
Art. 43. o pagamento do resgate será efetivado considerando o valor ou o
percentual estipulado pelo participante e com base no valor da provisão
matemática de benefícios a conceder, calculado até no segundo dia útil
subseqüente às respectivas datas por ele determinadas.
§ 1° nos casos de invalidez ou morte, será considerado o valor da
provisão matemática de benefícios a conceder, calculado no segundo dia
útil subseqüente à data de reconhecimento do evento gerador pela eapc.
§ 2° o resgate total implicará o automático desligamento do plano.
Art. 44. o pagamento deve ser efetuado em cheque cruzado,
intransferível, crédito em conta corrente, documento de ordem de crédito doc ou transferência eletrônica disponível - ted, até o quinto dia útil
subsequente às respectivas datas determinadas pelo participante ou à do
reconhecimento do evento gerador de que trata o art. 41 deste
regulamento.
Art. 45. sobre o valor resgatado haverá incidência de tributos, de acordo e
por conta de quem a legislação fiscal vigente determinar.
Art. 39. independente do número de prêmios pagos, é permitido ao
segurado solicitar o resgate, total ou parcial, de recursos do saldo da
provisão matemática de benefícios a conceder, após o cumprimento, a
contar da data de protocolo da proposta de adesão na seguradora, de
prazo de carência compreendido entre 60 dias e 24 meses.
§ 1° o intervalo mínimo entre pedidos de resgate estipulados pelo
segurado deverá estar compreendido entre 60 dias e 6 meses.
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21

Texto
Principal

22

Texto
Principal

23

Texto
Principal

24

Texto
Principal

25

Texto
Principal

26

Texto
Principal

27

Texto
Principal

28

Texto
Principal

29

Texto
Principal

§ 2° os prazos de que tratam o “caput” e o parágrafo primeiro deste artigo
serão definidos no contrato e constarão da proposta de adesão.
§ 3º o montante da provisão matemática de benefícios a conceder
correspondente ao saldo devedor da assistência financeira, incluindo a
incidência do imposto de renda e, quando for o caso, do carregamento,
não poderá ser resgatado.
Art. 40. os prazos de que trata o artigo anterior serão idênticos para todos
os segurados sujeitos ao mesmo contrato, podendo ser automaticamente
modificados quando contrariarem as normas baixadas pelo conselho
nacional de seguros privados - cnsp ou pela superintendência de seguros
privados - susep.
Parágrafo único. ocorrendo alteração, a seguradora, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, comunicará por escrito a cada um dos segurados os novos
prazos que atendam à regulamentação.
Art. 41. na ocorrência de invalidez total e permanente, comprovada
mediante declaração médica, ou morte do segurado, o saldo da provisão
matemática de benefícios a conceder, mediante solicitação devidamente
instruída e registrada na seguradora, será posto à disposição do
segurado, no caso de invalidez, ou do beneficiário (ou dos beneficiários)
indicado(s), no caso de morte, para recebimento, sem qualquer prazo de
carência, à vista ou sob a forma de renda mensal por prazo certo,
conforme sua opção.
§ 1º não havendo indicação de beneficiário (ou beneficiários), ou na falta
dele, deverá ser seguida a ordem de vocação hereditária prevista no
código civil brasileiro.
§ 2º para o cálculo da renda de que trata o caput deste artigo serão
adotados os seguintes parâmetros:
i - taxa de juros efetiva anual: (taxa de juros) % aa
ii - prazo de pagamento da renda: ( número máximo de meses) meses.
Art. 42. o pedido de resgate deve ser efetuado com base no saldo da
provisão matemática de benefícios a conceder, mediante registro de
solicitação na seguradora, devidamente instruída, especificando /
apresentando:
i - denominação do plano;
ii - valor ou percentual da provisão matemática de benefícios a conceder a
ser resgatado;
iii - documento de identidade e cadastro de pessoas físicas-cpf;
iv - dados bancários para a efetivação do pagamento, quando couber;
v - no caso de invalidez do segurado, declaração médica, atestando ser
total e permanente e data de sua caracterização;
vi - no caso de morte, cópia autenticada da certidão de óbito do segurado,
documento de identidade, certidão de casamento ou certidão de
nascimento e cpf do beneficiário (ou beneficiários); e
vii – comprovante de residência, nos casos exigidos pela legislação
vigente.
Art. 43. o pagamento do resgate será efetivado considerando o valor ou o
percentual estipulado pelo segurado e com base no valor da provisão
matemática de benefícios a conceder, calculado no segundo dia útil
subsequente às respectivas datas por ele determinadas.
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30

Texto
Principal

§ 1° no caso de pagamento de resgate parcial, o respectivo valor será
composto por parcelas calculadas proporcionalmente:
a) ao somatório do valor nominal dos prêmios pagos pelo segurado; e
b) demais recursos.

31

Texto
Principal

§ 2° nos casos de invalidez ou morte, será considerado o valor da
provisão matemática de benefícios a conceder, calculado no segundo dia
útil subsequente à data de reconhecimento do evento gerador pela
seguradora.

32

Texto
Principal

§ 3° o resgate total implicará o automático desligamento do plano.

33

Texto
Principal

34

Texto
Principal

35

Texto
Principal

36

Texto
Principal

Art. 44. o pagamento deve ser efetuado em cheque cruzado,
intransferível, crédito em conta corrente, documento de ordem de crédito doc ou transferência eletrônica disponível - ted, até o quinto dia útil
subsequente às respectivas datas determinadas pelo segurado ou à do
reconhecimento do evento gerador de que trata o art. 41 deste
regulamento.
Art. 45. sobre o valor resgatado haverá incidência de tributos, de acordo e
por conta de quem a legislação fiscal vigente determinar.
Art. 1o é facultada aos participantes que ingressarem a partir de 1o de
janeiro de 2005 em planos de benefícios
de caráter previdenciário, estruturados nas modalidades de contribuição
definida ou contribuição variável, das
entidades de previdência complementar e das sociedades seguradoras, a
opção por regime de tributação no qual os
valores pagos aos próprios participantes ou aos assistidos, a título de
benefícios ou resgates de valores acumulados,
sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte às seguintes
alíquotas:
i - 35% (trinta e cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação
inferior ou igual a 2 (dois) anos;
ii - 30% (trinta por cento), para recursos com prazo de acumulação
superior a 2 (dois) anos e inferior ou igual a 4 (quatro) anos;
iii - 25% (vinte e cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação
superior a 4 (quatro) anos e inferior ou igual a 6 (seis) anos;
iv - 20% (vinte por cento), para recursos com prazo de acumulação
superior a 6 (seis) anos e inferior ou igual a 8 (oito) anos;
v - 15% (quinze por cento), para recursos com prazo de acumulação
superior a 8 (oito) anos e inferior ou igual a 10 (dez) anos; e
vi - 10% (dez por cento), para recursos com prazo de acumulação superior
a 10 (dez) anos.
§ 1o o disposto neste artigo aplica-se:
i - aos quotistas que ingressarem em fundo de aposentadoria programada
individual - fapi a partir de 1o de janeiro de 2005;
ii - aos segurados que ingressarem a partir de 1o de janeiro de 2005 em
planos de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência em
relação aos rendimentos recebidos a qualquer título pelo beneficiário.
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§ 2o o imposto de renda retido na fonte de que trata o caput
deste artigo será definitivo.
§ 3o para fins do disposto neste artigo, prazo de acumulação é o
tempo decorrido entre o aporte de recursos no plano de
benefícios mantido por entidade de previdência complementar,
por sociedade seguradora ou em fapi e o pagamento relativo ao
resgate ou ao benefício, calculado na forma a ser disciplinada em
ato conjunto da secretaria da receita federal e do respectivo
órgão fiscalizador das entidades de previdência complementar,
sociedades seguradoras e fapi, considerando-se o tempo de
permanência, a forma e o prazo de recebimento e os valores
aportados.
§ 4o nos casos de portabilidade de recursos e de transferência de
participantes e respectivas reservas entre planos de benefícios
de que trata o caput deste artigo, o prazo de acumulação do
participante que, no plano originário, tenha optado pelo regime de
tributação previsto neste artigo será computado no plano
receptor.
§ 5o as opções de que tratam o caput e o § 1o deste artigo serão
exercidas pelos participantes e comunicadas pelas entidades de
previdência complementar, sociedades seguradoras e pelos
administradores de fapi à secretaria da receita federal na forma
por ela disciplinada.
§ 6o as opções mencionadas no § 5o deste artigo deverão ser
exercidas no momento do ingresso nos planos de benefícios
operados por entidade de previdência complementar, por
sociedade seguradora ou em fapi e serão irretratáveis, mesmo
nas hipóteses de portabilidade de recursos e de transferência de
participantes e respectivas reservas.
Art. 2o é facultada aos participantes que ingressarem até 1o de
janeiro de 2005 em planos de benefícios de caráter previdenciário
estruturados nas modalidades de contribuição definida ou
contribuição variável, a opção pelo regime de tributação de que
trata o art. 1o desta lei.
§ 1o o disposto neste artigo aplica-se:
i - aos quotistas de fundo de aposentadoria programada individual
- fapi que ingressarem até 1o de janeiro de 2005; e
ii - aos segurados que ingressarem até 1o de janeiro de 2005 em
planos de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência em relação aos rendimentos recebidos a qualquer
título pelo beneficiário.
§ 2o a opção de que trata este artigo deverá ser formalizada pelo
participante, segurado ou quotista à respectiva entidade de
previdência complementar, sociedade seguradora ou ao
administrador de fapi, conforme o caso, até o dia 1o de julho de
2005.
§ 3o os prazos de acumulação mencionados nos incisos i a vi do
art. 1o desta lei serão contados a partir:
i - de 1o de janeiro de 2005, no caso de aportes de recursos
realizados até 31 de dezembro de 2004; e ii - da data do aporte,
no caso de aportes de recursos realizados a partir de 1o de
janeiro de 2005.
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§ 4o aplica-se às opções realizadas na forma deste artigo o
disposto nos §§ 2o a 6o do art. 1o desta lei.
§ 5o os valores pagos aos próprios participantes ou aos
assistidos, a título de benefícios ou resgates de valores
acumulados, antes da formalização da opção referida no § 2o
deste artigo, sujeitam-se à incidência de imposto de renda com
base na legislação vigente antes da edição desta lei.
Art. 3o a partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou
totais, de recursos acumulados relativos a participantes dos
planos mencionados no art. 1o desta lei que não tenham
efetuado a opção nele mencionada sujeitam-se à incidência de
imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento),
como antecipação do devido na declaração de ajuste da pessoa
física, calculado sobre:
i - os valores de resgate, no caso de planos de previdência,
inclusive fapi;
ii - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de
cobertura por sobrevivência.
Parágrafo único. o disposto neste artigo não se aplica na hipótese
de opção pelo regime de tributação previsto nos arts. 1o e 2o
desta lei.
Art. 4o a partir de 1o de janeiro de 2005, a dedução das
contribuições da pessoa jurídica para seguro de vida com
cláusula de cobertura por sobrevivência fica condicionada,
cumulativamente:
i - ao limite de que trata o § 2o do art. 11 da lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, com a redação dada pela lei no 10.887, de 18
de junho de 2004; e
ii - a que o seguro seja oferecido indistintamente aos empregados
e dirigentes.
Art. 5o a partir de 1o de janeiro de 2005, ficam dispensados a
retenção na fonte e o pagamento em separado do imposto de
renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações
de recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de planos
de benefícios de entidade de previdência complementar,
sociedade seguradora e fapi, bem como de seguro de vida com
cláusula de cobertura por sobrevivência.
Art. 6o os fundos de investimento cuja carteira de títulos tenha
prazo médio igual ou inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, por
ocasião do resgate, na forma do disposto neste artigo.
§ 1o a carteira de títulos a que se refere o caput deste artigo é
composta por títulos privados ou públicos federais, prefixados ou
indexados à taxa de juros, a índices de preço ou à variação
cambial, ou por operações compromissadas lastreadas nos
referidos títulos públicos federais e por outros títulos e operações
com características assemelhadas, nos termos a serem
regulamentados pelo ministro de estado da fazenda.
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§ 2o os rendimentos referidos no art. 1o da medida provisória no
206, de 6 de agosto de 2004, quando auferidos em aplicações
nos fundos de investimento referidos no caput deste artigo,
sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, por ocasião do
resgate, às seguintes alíquotas:
i - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em
aplicações com prazo de até 6 (seis) meses;
ii - 20% (vinte por cento), em aplicações com prazo acima de 6
(seis) meses.
§ 3o em relação aos fundos de que trata o caput deste artigo,
sobre os rendimentos tributados semestralmente com base no
art. 3o da lei no 10.892, de 13 de julho de 2004, incidirá a
alíquota de 20% (vinte por cento) e no resgate das quotas será
aplicada alíquota complementar àquela prevista no inciso i do §
2o deste artigo, se o resgate ocorrer no prazo de até 6 (seis)
meses.
§ 4o no caso de aplicações existentes em 31 de dezembro de
2004, em relação aos rendimentos produzidos em 2005, os
prazos a que se referem os incisos i e ii do § 2o deste artigo
serão contados a partir:
i - de 1o de julho de 2004, no caso de aplicação efetuada até a
data da publicação desta lei; e
ii - da data da aplicação, no caso de aplicação efetuada após a
data da publicação desta lei.
§ 5o é sujeito à tributação na forma deste artigo o fundo de
investimento a que se refere o art. 1o da medida provisória no
206, de 2004, se ele tiver sua carteira constituída por títulos com
prazo médio igual ou inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias.
§ 6o não se aplica o disposto no § 5o deste artigo se, a cada anocalendário, a carteira do fundo de investimento for constituída por
títulos com prazo médio igual ou inferior a 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias por até 3 (três) períodos e o total dos dias
dos períodos for igual ou inferior a 45 (quarenta e cinco) dias.
§ 7o na hipótese mencionada no § 5o deste artigo, o quotista terá
seus rendimentos tributados na forma prevista no art. 1o da
medida provisória no 206, de 2004, até o dia imediatamente
anterior ao da alteração de condição, sujeitando-se os
rendimentos auferidos a partir de então à tributação prevista no §
2o deste artigo.
§ 8o o disposto neste artigo não se aplica aos fundos e clubes de
investimento em ação, aos quais se aplicam as disposições
específicas da Medida Provisória no 206, de 2004
§ 9o a secretaria da receita federal regulamentará a periodicidade
e a metodologia de cálculo do prazo médio a que se refere este
artigo.
Art. 7o são mantidas todas as demais regras que disciplinam a
incidência do imposto de renda nas hipóteses dos fatos
geradores previstos nesta lei, inclusive as relativas aos limites e
às condições para as deduções da base de cálculo do imposto,
das contribuições feitas por pessoa física ou jurídica, bem como a
isenção a que se refere o caput do art. 6o do decreto-lei no 2.065,
de 26 de outubro de 1983.
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Art. 8o esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2005.
Art. 9o são revogados, a partir de 1o de janeiro de 2005, a
medida provisória no 2.222, de 4 de setembro de 2001, o art. 4o
da lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, e a lei no 10.431, de 24
de abril de 2002.
Art. 54. durante o período de diferimento, e na forma regulada
pela susep, será permitido ao segurado resgatar os recursos da
provisão matemática de benefícios a conceder.
§ 1º a faculdade de que trata o caput fica suspensa enquanto não
quitadas todas as contraprestações relativas à assistência
financeira.
§ 2º independentemente dos períodos de carência estabelecidos,
é permitido à sociedade seguradora, na forma regulada pela
susep, resgatar recursos da provisão matemática de benefícios a
conceder, com vistas a:
i - viabilizar o custeio de cobertura de risco;
ii - quitar as contraprestações referentes à assistência financeira
ou o respectivo saldo devedor; e
iii – atender ao disposto no artigo 89 desta resolução.
§ 3º quando prevista a reversão de resultados financeiros e
durante o período de que trata o caput, deverá ser observado
que:
i - no resgate total, o saldo da provisão técnica de excedentes
financeiros será pago concomitantemente com o da provisão
matemática de benefícios a conceder; e
ii - no resgate parcial, não poderá ser considerado o saldo da
provisão técnica de excedentes financeiros.
§ 4º os recursos correspondentes a cada um dos prêmios pagos
por pessoas jurídicas a planos com cobertura por sobrevivência
somente poderão ser resgatados após o período de carência de
um ano civil completo, contado a partir do 1o dia útil do mês de
janeiro do ano subseqüente ao do pagamento.
§ 5º o disposto no § 4º deste artigo não se aplica aos planos que
tenham período de carência superior, observado o limite
estabelecido em regulamentação da susep.
§ 6º nos planos estruturados na modalidade de benefício definido
é vedado o resgate parcial. (nr)
Art. 55. a carência de que trata o § 4o do artigo 54 desta
resolução aplica-se para fins de resgate de recursos provenientes
de qualquer prêmio pago por pessoa jurídica a partir de 1o de
janeiro de 2006, observado o disposto no § 5o daquele artigo.
Parágrafo único. o disposto no caput aplica-se a todos os planos
que prevejam em seu regulamento, conforme requisito fixado em
normas da susep, a possibilidade de alteração automática do
prazo de carência por regulamentação do conselho nacional de
seguros privados.
Art. 56. nos planos com capitalização exclusivamente financeira,
na ocorrência de invalidez ou morte do segurado, durante o
período de diferimento, o saldo (ou saldos) de que trata o artigo
54 desta resolução será posto à disposição do segurado ou de
seu beneficiário, conforme o caso, para recebimento à vista ou
para pagamento de renda, conforme definido pelo segurado, não
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se aplicando qualquer período de carência para efetivação do
pagamento. (nr)
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Art. 57. fica facultado à susep fixar o critério de cobrança e o
limite percentual para apuração do encargo de saída, que poderá
ser aplicado pela sociedade seguradora sobre os valores
resgatados, para fazer face ao custo decorrente dessa operação.
Art. 58. ressalvado o disposto nos artigos 36 e 57 desta
resolução, não será permitido à sociedade seguradora a
cobrança de quaisquer despesas, salvo às relativas as tarifas
bancárias necessárias a efetivação do resgate.
Art. 59. deverá ser observada a regulação complementar ao
disposto nesta seção, em especial quanto:
i - à forma de cálculo e de pagamento do resgate;
ii - ao período de carência, a partir da data da contratação, para
efetivação de pagamento de pedido de resgate; e
iii - ao prazo entre pedidos de resgate de um mesmo segurado.
Assistido – pessoa física em gozo de benefício sob a forma de
renda
Beneficiário – pessoa física (ou pessoas físicas) indicada
livremente pelo participante para receber os valores de benefícios
ou resgate, na hipótese de seu falecimento, de acordo com a
estrutura do plano
Benefício – o pagamento a ser efetuado ao assistido ou
beneficiário, sob a forma de pagamento único ou renda
Carregamento – importância destinada a atender às despesas
administrativas e às de comercialização do plano
Certificado de participante – documento destinado ao
participante, emitido pela eapc, formalizando a aceitação do
proponente ao plano
Cobertura por sobrevivência – garantia de pagamento de
benefício pela sobrevivência do participante ao período de
diferimento contratado
Condições contratuais - conjunto de disposições que regem a
contratação, incluindo as constantes da proposta de inscrição, do
regulamento, do certificado do participante e do contrato
Contrato – instrumento jurídico firmado entre as pessoas jurídicas
contratantes e a eapc que tem por objetivo estabelecer as
peculiaridades da contratação do plano coletivo e fixar os direitos
e obrigações da pessoa jurídica contratante, da eapc, dos
participantes, dos assistidos e dos beneficiários, sendo
obrigatoriamente remetido ao participante no ato da inscrição,
como parte complementar do regulamento
Contribuição – valor correspondente a cada um dos aportes
destinados ao custeio do plano
EAPC – entidade aberta de previdência complementar ou
sociedade seguradora autorizada a operar planos de previdência
aberta complementar
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Fator de cálculo do benefício – resultado numérico, calculado
mediante a utilização de taxa de juros efetiva anual e da tábua
biométrica br-emssb, na sua versão vigente na data de
encerramento do período de diferimento
FIE - o fundo de investimento especialmente constituído ou o
fundo de investimento em quotas de fundos de investimento
especialmente constituídos cujos únicos quotistas sejam, direta
ou indiretamente, sociedades seguradoras e entidades abertas
de previdência complementar
Início de vigência – é a data de protocolização da proposta de
inscrição na eapc
Instituidora – pessoa jurídica que propõe a contratação de plano
coletivo e que está investida de poderes de representação dos
participantes, exclusivamente para contratá-lo com a eapc, e que
participa, total ou parcialmente, do custeio
Nota técnica atuarial – documento, previamente aprovado pela
susep, que contém a descrição e o equacionamento técnico do
plano
Participante – pessoa física que adere ao plano
Período de carência – período em que não serão aceitas
solicitações de resgate ou de portabilidade por parte do
participante
Período de cobertura – prazo compreendido pelos períodos de
diferimento e de pagamento de benefício, sob a forma de renda
Período de diferimento – período compreendido entre a data de
início de vigência da cobertura por sobrevivência e a data
contratada para início de pagamento do benefício
Período de diferimento – período compreendido entre a data de
início de vigência da cobertura por sobrevivência e a data
contratada para início de pagamento do benefício
Portabilidade – direito garantido ao participante de, durante o
período de diferimento e na forma regulamentada, movimentar os
recursos da provisão matemática de benefícios a conceder para
outros planos
Proponente – o interessado em aderir ao contrato
Proposta de inscrição – documento em que o proponente, pessoa
física, expressa a intenção de aderir à contratação sob a forma
coletiva, manifestando pleno conhecimento do regulamento e do
respectivo contrato
Provisão matemática de benefícios a conceder – valor
correspondente ao montante de recursos aportados pelo
participante e pela instituidora ao plano, líquidos de
carregamento, quando for o caso, constituído durante o período
de diferimento
Provisão matemática de benefícios concedidos – valor atual dos
compromissos da eapc para com o assistido durante o período de
pagamento de benefícios sob a forma de renda
Regulamento – instrumento jurídico que contém as condições
gerais do plano, disciplinando os direitos e obrigações das partes
contratantes, sendo obrigatoriamente entregue ao participante no
ato da inscrição, como parte integrante da proposta de inscrição
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Renda – série de pagamentos periódicos a que tem direito o
assistido (ou assistidos), de acordo com a estrutura do plano
Resgate – direito garantido aos participantes e beneficiários de,
durante o período de diferimento e na forma regulamentada,
retirar os recursos da provisão matemática de benefícios a
conceder
Vesting – conjunto de cláusulas constantes do contrato entre a
eapc e a instituidora, a que o participante, tendo expresso e
prévio conhecimento de suas disposições, está obrigado a
cumprir para que lhe possam ser oferecidos e postos a sua
disposição os recursos da provisão (ou provisões) decorrentes
das contribuições pagas pela instituidora
Tábua biométrica: considera-se tábua biométrica a tábua bremssb, regulamentada pelas normas vigentes, que reflete a
estimativa de vida do participante, ou outra que venha ser
definida pelo conselho nacional de seguros privados – cnsp como
limite máximo da taxa de mortalidade
Prazo de Acumulação - é o tempo decorrido entre o aporte de
recursos no plano de benefícios mantido por entidade de
previdência complementar, por sociedade seguradora ou em fapi
e o pagamento relativo ao resgate ou ao benefício, calculado na
forma a ser disciplinada em ato conjunto da secretaria da receita
federal e do respectivo órgão fiscalizador das entidades de
previdência complementar, sociedades seguradoras e fapi,
considerando-se o tempo de permanência, a forma e o prazo de
recebimento e os valores aportados.
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Apêndice B - Cenários para o Módulo de Resgate

Cenário 1 - Solicitação de Resgate
Título:

Solicitação de Resgate

ID:

CN-2013-0001

Assunto:

Resgate

Data:

09/06/2013

Autor:

Ronaldo Soares Rodrigues

Propósitos:

Descrever o conjunto de passos para solicitação de um ou mais resgates no
sistema de previdência privada complementar.
Atores

Ator 01:

Usuário (Participante, Analista de Operações, Analista de Atendimento)

Ator 02:

Módulo de Resgate
Episódios

EP 1.1:

Usuário informa o número do plano;

EP 1.2:

O saldo em reserva é consultado. O saldo é composto pela diferença entre
entradas e saídas na reserva do participante. Caso não haja saldo em
reserva, uma mensagem é exibida ao usuário;

EP 1.3:

As regras são consultadas para cálulo do saldo disponível para resgate. São
elas: regra de resgate (carência, permissão para resgate, penalização), regra
de vesting (liberação por idade ou liberação por tempo de empresa),
resolução 139/140 e saldo mínimo. Caso haja alguma restrição que impeça a
solicitação de resgate, uma mensagem é exibida ao usuário;

EP 1.4:

O saldo disponível para resgate, o saldo em reserva e as regras são exibidos
para o usuário;

EP 1.5:

O usuário escolhe entre dois tipos de resgate: total ou parcial;

EP 1.6:

O usuário informa o valor a ser resgatado;

EP 1.7:

O valor informado pelo usuário é comparado com o valor disponível para
resgate. Se o valor informado for maior que o saldo disponível para resgate,
uma mensagem é exibida ao usuário;

EP 1.8:

O tipo de tributação e aplicado ao valor resgatado para cálculo do imposto de
renda. A tributação pode ser de dois tipos: tributação regressiva e tributação
progressiva;

EP 1.9:

O valor informado pelo usuário, o valor do imposto de renda e o regime de
tributação são exibidos para o usuário;
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EP 1.10:

O usuário confirma a solicitação de resgate;

EP 1.11:

O protocolo de solicitação de resgate é emitido pela solicitação de resgate.

Cenário 2 - Cancelamento da Solicitação de Resgate
Título:

Cancelamento da Solicitação de Resgate ID:

CN-2013-0002

Assunto:

Módulo de Resgate

09/06/2013

Autor:

Ronaldo Soares Rodrigues

Propósitos:

Descrever o conjunto de passos para cancelar uma ou mais solicitações de
resgate no sistema de previdência privada complementar.

Data:

Atores
Ator 01:

Usuário (Analista de Operações, Analista de Atendimento)

Ator 03:

Módulo de Resgate
Episódios

EP 2.1:

Analista informa o número do plano;

EP 2.2:

Se houver solicitação de resgate, são exibidos os dados da solicitação;

EP 2.3:

Analista confirma cancelamento da solicitação de resgate;

EP 2.4:

O protocolo de cancelamento da solicitação de resgate é meitido pelo
cancelamento.
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Cenário 3 - Efetivação do Resgate
Título:

Efetivação do Resgate

ID:

CN-2013-0003

Assunto:

Módulo de Resgate

Data:

09/06/2013

Autor:

Ronaldo Soares Rodrigues

Propósitos:

Descrever o conjunto de passos para efetivar um resgate a partir da
solicitaçao de resgate.
Atores

Ator 01:

Módulo de Resgate
Episódios

EP 3.1:

Solicitação de resgate é selecionada para processamento;

EP 3.2:

O saldo em reserva é consultado;

EP 3.3:

As regras são consultadas e usadas no cálculo do saldo disponível para
resgate;

EP 3.4:

O valor do resgate é comparado ao saldo disponível para resgate. Se o valor
solicitado é maior que o valor disponível, o processo registra inconsistência e
despreza a solicitação de resgate;

EP 3.5:

O tipo de tributação e aplicado ao valor resgatado para cálculo do imposto de
renda. A tributação pode ser de dois tipos: tributação regressiva e tributação
progressiva;

EP 3.6:

É gerada a solicitação para baixa da reserva;

EP 3.7:

É gerada a solicitação para baixa do valor resgatado da Reserva Matemátiva
de Benefícios a Conceder (Pmbac);

EP 3.8:

É gerada a solicitação para provisionamento do valor resgatado na Reserva
de Outros Valores a Regularizar (Rovr);

EP 3.9:

O resgate é registrado contabilmente;

EP 3.10:

A saída da Pmbac é registrada contabilmente;

EP 3.11:

A entrada na Rovr é registrada contabilmente;

EP 3.12:

O resgate é registrado financeiramente;

EP 3.13:

O resgate é registrado no histórico de resgate;

EP 3.14:

É gerada a solicitação para pagamento do resgate.
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Cenário 4 - Pagamento de Resgate
Título:

Pagamento de Resgate

ID:

CN-2013-0004

Assunto:

Módulo de Pagamentos

Data:

09/06/2013

Autor:

Ronaldo Soares Rodrigues

Propósitos:

Descrever o conjunto de passos para efetivar o pagamento do resgate ao
participante.
Atores

Ator 02:

Módulo de Resgate

Ator 03:

Módulo de Pagamento
Episódios

EP 4.1:

A solicitação para pagamento do resgate é selecionada para processamento;

EP 4.2:

O histórico de resgate é consultado para verificar se a solicitação de resgate
foi processada;

EP 4.3:

É verificado se o valor do resgate foi provisionado na Reserva de Outros
Valores a Regularizar (Rovr). Se o provisionamento não foi realizado, o
processo registra inconsistêncua e despreza a solicitação de pagamento;

EP 4.4:

É realizada a baixa da Reserva de Outros Valores a Regularizar (Rovr);

EP 4.5:

É realizado o registro contábil da baixa da Reserva de Outros Valores a
Regularizar (Rovr);

EP 4.6:

Se o participante posssui conta corrente na instituição financeira, a forma de
pagamento utilizada para quitação do resgate é o crédito em conta corrente;
se o participante não possui conta corrente na finsituição finaneira e o valor
resgatado é menor ou igual a R$ 5.000,00, o resgate é pago por meio de Doc;
se o participante não possui conta corrente na instituição financeira e o valor
do resgate é maior que R$ 5.000,00, o resgate é pago por meio de Ted. De
forma alternativa, pode ser realizada ordem de pagamento, no qual o
participante saca o valor resgatado em uma das agências da instituição
financeira;

EP 4.7:

O resgate é pago para o participante.
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Apêndice C - Lista de Fatos para o Módulo de Resgate

Fatos para o Módulo de Resgate
ID

Fato

FA 01

analista de operação é um tipo de analista

FA 02

analista de atendimento é um tipo de analista

FA 03

analista é um tipo de usuário

FA 04

analista cancela a solicitação de resgate

FA 05

carência para primeiro resgate é um tipo de carência

FA 06

carência entre resgate é um tipo de carência

FA 07

carência é um tipo de regra de resgate

FA 08

pagamento possui forma de pagamento

FA 09

crédito em conta corrente, ordem de pagamento, Doc e Ted são possíveis
formas de pagamento

FA 10

doc é a abreviação de documento de ordem de crédito

FA 11

ted é a abreviação de transferência eletrônica disponível

FA 12

resgate contabiliza movimento contábil

FA 13

resgate registra movimento financeiro

FA 14

pagamento emite protocolo

FA 15

parte participante e parte empresa são partes da reserva

FA 16

participante é um tipo de usuário

FA 17

cliente é um sinônimo de participante

FA 18

resgate é pago ao participante

FA 19

penalização é um tipo de regra de resgate
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FA 20

penalização possui tipo de penalização

FA 21

permissão para resgate é um tipo de regra de resgate

FA 22

permissão para resgate total é um tipo de permissão para resgate

FA 23

permissão para resgate parcial é um tipo de permissão para resgate

FA 24

resgate total encerra o plano

FA 25

reserva possui tipo de reserva

FA 26

pmbac e rovr são tipos de reserva

FA 27

pmbac é a abreviação de provisão matemática de benefícios a conceder

FA 28

rovr é a abreviação de reserva de outros valores a regularizar

FA 29

resgate emite protocolo

FA 30

solicitação de resgate emite protocolo

FA 31

protocolo possui tipo de protocolo

FA 32

resgate é regulamentado por regra

FA 33

regra de resgate é um tipo de regra

FA 34

regra de vesting é um tipo de regra

FA 35

resolução 139/140 é um tipo de regra

FA 36

saldo mínimo é um tipo de regra

FA 37

regra possui tipo de regra

FA 38

regra de vesting possui tipo de regra de vesting

FA 39

liberação por idade e liberação por tempo de empresa são tipos de regra de
vesting

FA 40

resgate consulta reserva
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FA 41

resgate altera reserva

FA 42

resgate possui situação do resgate

FA 43

resgate possui tipo de resgate

FA 44

resgate possui tipo de tributação

FA 45

resgate é tributado por tipo de tributação

FA 46

usuário solicita resgate

FA 47

solicitado, cancelado, pago e efetivado são situações do resgate

FA 48

não penaliza, penalização a cada real, penalização proporcional, penalização
percentual, penalização total são tipos de penalização

FA 49

protocolo de solicitação do resgate, protocolo de pagamento do resgate e
protocolo de cancelamento do resgate são tipos de protocolo

FA 50

regra de resgate, regra de vesting, resolução 139/140 e saldo mínimo são tipos
de regra

FA 51

resgate total e resgate parcial são tipos de resgate

FA 52

tributação regressiva e tributação progressiva são tipos de tributação

FA 53

tributação compensável é sinônimo de tributação progressiva

FA 54

tributação decrescente é sinônimo de tributação regressiva

FA 55

resgate possui número do resgate

FA 56

resgate possui valor do resgate

FA 57

resgate possui data do resgate
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Apêndice D - Lista de Restrições

Lista de Restrições
ID

Fato/Restrição

01

analista cancela solicitação de resgate
Para cada solicitação de resgate, no
máximo um analista cancela aquela
solicitação de resgate
É possível que algum analista cancele
mais do que uma solicitação de resgate

02

03

04

05

06

For each SolicitaçãoResgate, at most one
Analista fazCancelamento that
SolicitaçãoResgate.
It is possible that some Analista
fazCancelamento more than one
SolicitaçãoResgate.

pagamento emite protocolo
Cada pagamento emite exatamente um
protocolo

Each Pagamento fazEmissão exactly one
Protocolo.

Para cada protoclo, no máximo um
pagamento emite aquele protocolo

For each Protocolo, at most one Pagamento
fazEmissão that Protocolo.

pagamento possui forma de pagamento
Cada pagamento possui exatamente uma
forma de pagamento

Each Pagamento possuiFormaDePagamento
exactly one FormaDePagamento.

É possível que mais do que um
pagamento possua a mesma forma de
pagamento

It is possible that more than one Pagamento
possuiFormaDePagamento the same
FormaDePagamento.

penalização possui tipo de penalização
Cada penalização possui exatamente um
tipo de penalização

Each Penalização possuiTipoDePenalização
exactly one TipoDePenalização.

É possível que mais do que uma
penalização possua o mesmo tipo de
penalização

It is possible that more than one Penalização
possuiTipoDePenalização the same
TipoDePenalização.

protoclo possui tipo de protocolo
Cada protoclo possui exatamente um tipo
de protocolo

Each Protocolo possuiTipoDeProtocolo exactly
one TipoDeProtocolo.

É possível que mais do que um protocolo
possua o mesmo tipo de protocolo

It is possible that more than one Protocolo
possuiTipoDeProtocolo the same
TipoDeProtocolo.

regra de vesting possui tipo de regra
de vesting
Cada regra de vesting possui exatamente
um tipo de regra de vesting

Each RegraDeVesting
possuiTipoDeRegraDeVesting exactly one
TipoDeRegraDeVesting.
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É possível que mais do que uma regra de
vesting possua o mesmo tipo de regra de
vesting

07

08

09

10

11

It is possible that more than one
RegraDeVesting possuiTipoDeRegraDeVesting
the same TipoDeRegraDeVesting.

regra possui tipo de regra
É possível que para algum tipo de regra,
mais do quem uma regra possua aquele
tipo de regra e também

It is possible that for some TipoDeRegra, more
than one Regra possuiTipoDeRegra that
TipoDeRegra and that some Regra
possuiTipoDeRegra more than one TipoDeRegra.

É possível que alguma regra possua mais
do que um tipo de regra

In each population of Regra
possuiTipoDeRegra TipoDeRegra, each
TipoDeRegra, Regra combination occurs at most
once.

Cada regra possui algum tipo de regra

Each Regra possuiTipoDeRegra some
TipoDeRegra.

reserva possui parte de reserva
Cada reserva possui exatamente um tipo
de parte em reserva

Each Reserva possuiParteDeReserva exactly
one ParteDaReserva.

É possível que mais do que uma reserva
possua o mesmo tipo de parte em reserva

It is possible that more than one Reserva
possuiParteDeReserva the same
ParteDaReserva.

reserva possui tipo de reserva
Cada reserva possui exatamente um tipo
de reserva

Each Reserva possuiTipoDeReserva exactly one
TipoDeReserva.

É possível que maus do que uma reserva
possua o mesmo tipo de reserva

It is possible that more than one Reserva
possuiTipoDeReserva the same TipoDeReserva.

resgate é pago ao participante
Cada resgate é pago exatamente a um
participante

Each Resgate éPago exactly one Participante.

É possível que mais do que um resgate
seja pago para o mesmo participante

It is possible that more than one Resgate
éPago the same Participante.

resgate é regulamentado por regra
É possível que algum resgate seja
regulamentada por mais do que uma regra
e que para alguma regra, mais do que um
resgate venha a ser regulamentad por
aquela regra
Em cada população de resgate é
regulamentado por regra, cada
combinação entre resgate e regra ocorrem
ao menos uma vez

It is possible that some Resgate
éRegulamentado more than one Regra and
that for some Regra, more than one Resgate
éRegulamentado that Regra.
In each population of Resgate
éRegulamentado Regra, each Resgate, Regra
combination occurs at most once.
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Em cada população de resgate é
regulamentado por regra, cada
Each Resgate éRegulamentado some Regra.
combinação entre resgate e regra ocorrem
ao menos uma vez

12

13

14

15

resgate é tributado por tipo de tributação
Cada resgate é tributado por exatamente
um tipo de tributação

Each Resgate éTributado exactly one
TipoDeTributação.

É possível que maus do que um resgate
seja tributado pelo mesmo tipo de
tributação

It is possible that more than one Resgate
éTributado the same TipoDeTributação.

resgate altera reserva
É possível que algum resgate faça
alteração em mais do que uma reserva e
que para alguma reseva, mais do que um
resgate altere aquela reserva

It is possible that some Resgate fazAlteração
more than one Reserva and that for some
Reserva, more than one Resgate fazAlteração
that Reserva.

Em cada população de resgate altera
reserva, cada combinação entr resgate e
reserva ocorre apenas uma vez.

In each population of Resgate fazAlteração
Reserva, each Resgate, Reserva combination
occurs at most once.

Cada resgate altera alguma reserva

Each Resgate fazAlteração some Reserva.

resgate consulta reserva
Cada resgate consulta exatamente uma
reserva

Each Resgate fazConsulta exactly one Reserva.

É possível que mais do que um resgate
consulte alguma reserva

It is possible that more than one Resgate
fazConsulta the same Reserva.

resgate contabiliza movimento contábil
Cada resgate contabiliza algum
movimento contábil

Each Resgate fazContabilização some
MovimentoContábil.

Para cada movimento contábil, no máximo For each MovimentoContábil, at most one
um resgate contabiliza aquele movimento Resgate fazContabilização that
contábil
MovimentoContábil.
It is possible that some Resgate
É possível que algum resgate contabiliza
fazContabilização more than one
mais do que um movimento contábil
MovimentoContábil.

16

17

resgate emite protocolo
Cada resgate emite exatamente um
protocolo

Each Resgate fazEmissão exactly one
Protocolo.

Para cada protocolo, no máximo um
resgate emite aquele protocolo

For each Protocolo, at most one Resgate
fazEmissão that Protocolo.

resgate encerra plano
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18

19

20

21

22

23

Cada resgate encerra no máximo um
plano

Each Resgate fazEncerramento at most one
Plano.

Para cada plano, no máximo um resgate
encerra aquele plano

For each Plano, at most one Resgate
fazEncerramento that Plano.

resgate registra movimento financeiro
Cada resgate resgistra exatamente um
movimento financeiro

Each Resgate fazRegistroFinanceiro exactly
one MovimentoFinanceiro.

Para cada movimento financeiro, no
máximo um resgate registra aquele
movimento financeiro

For each MovimentoFinanceiro, at most one
Resgate fazRegistroFinanceiro that
MovimentoFinanceiro.

resgate possui situação do resgate
Cada resgate possui exatamente uma
situação do resgate

Each Resgate possuiSituçãoDoResgate exactly
one SituaçãoDoResgate.

É possível que mais do que um resgate
possua a mesma situação do resgate

It is possible that more than one Resgate
possuiSituçãoDoResgate the same
SituaçãoDoResgate.

resgate possui tipo de resgate
Cada resgate possui exatamente um tipo
de resgate

Each Resgate possuiTipoDeResgate exactly
one TipoDeResgate.

É possível que mais do que um resgate
possua o mesmo tipo de resgate

It is possible that more than one Resgate
possuiTipoDeResgate the same TipoDeResgate.

solicitação de resgate emite protocolo
Cada solicitação de resgate emite algum
protocolo

Each SolicitaçãoResgate fazEmissão some
Protocolo.

Para cada protocolo, no máximo uma
solicitação de resgate emite aquele
protocolo

For each Protocolo, at most one
SolicitaçãoResgate fazEmissão that Protocolo.

É possível que alguma solicitação de
resgate emite mais do que um protocolo

It is possible that some SolicitaçãoResgate
fazEmissão more than one Protocolo.

usuário solicita resgate
Para cada resagte, exatamente um
usuário solicita aquele resgate

For each Resgate, exactly one Usuário
fazSolicitação that Resgate.

É possível que algum usuário solicite mais
do que um resgate

It is possible that some Usuário fazSolicitação
more than one Resgate.

toda regra é uma regra de resgate, regra de vesting, resolução 139/140 ou saldo
mínimo
Each Regra is some RegraDeResgate or is
some RegraDeVesting or is some Resolução
139/140 or is some SaldoMínimo.
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24

cada carência é uma carência para primeiro resgate ou carência entre resgate
Each Carência is some CarênciaPrimeiroResgate
or is some CarênciaEntreResgate.

25

cada regra de resgate é uma carência, uma penalização ou uma permissão para
resgate
Each RegraDeResgate is some Carência or is
some Penalização or is some
PermissãoParaResgate.

26

cada permissão para resgate é permissão para resgate parcial ou permissão para
resgate total
Each PermissãoParaResgate is some
PermissãoResgateParcial or is some
PermissãoResgateTotal.

27

cada reserva é uma Pmbac ou Rovr
Each Reserva is some Pmbac or is some Rovr.

28

cada Rovr é composta por parte empresa ou parte participante
Each Rovr is some RovrEmpresa or is some
RovrParticipante.

29

cada Pmbac é composta por parte empresa ou parte participante
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Apêndice E - Conversão de Fatos em Lexons

Conversão de Fatos em Lexons
Fato: analista de operação é um tipo de analista
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

AnalistaDeOperação

éTipoDe

podeSer

Analista

Lexons
01

<AnalistaDeOperação, éTipoDe, podeSer, Analista>

Fato: analista de atendimento é um tipo de analista
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

AnalistaDeAtendimento

éTipoDe

podeSer

Analista

Lexons
01

<AnalistaDeAtendimento, éTipoDe, podeSer, Analista>

Fato: analista é um tipo de usuário
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Analista

éTipoDe

podeSer

Usuário

02

AnalistaDeAtendimento

éTipoDe

podeSer

Usuário

03

AnalistaDeOperação

éTipoDe

podeSer

Usuário

Lexons
01

<Analista, éTipoDe, podeSer, Usuário>

02

<AnalistaDeAtendimento, éTipoDe, podeSer, Usuário>

03

<AnalistaDeOperação, éTipoDe, podeSer, Usuário>
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Fato: analista cancela a solicitação de resgate
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Analista

fazCancelamento

éCancelada

SolicitaçãoDeResgate

02

AnalistaDeAtendimento

fazCancelamento

éCancelada

SolicitaçãoDeResgate

03

AnalistaDeOperação

fazCancelamento

éCancelada

SolicitaçãoDeResgate

Lexons
01

<Analista, fazCancelamento, éCancelada, SolicitaçãoDeResgate>

02

<AnalistaDeAtendimento, fazCancelamento, éCancelada, SolicitaçãoDeResgate>

03

<AnalistaDeOperação, fazCancelamento, éCancelada, SolicitaçãoDeResgate>

Fato: carência para primeiro resgate é um tipo de carência
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

CarênciaPrimeiroResgate

éTipoDe

podeSer

Carência

Lexons
01

<CarênciaPrimeiroResgate, éTipoDe, podeSer, Carência>

Fato: carência entre resgate é um tipo de carência
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

CarênciaEntreResgate

éTipoDe

podeSer

Carência

Lexons
01

<CarênciaEntreResgate, éTipoDe, podeSer, Carência>
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Fato: carência é um tipo de regra de resgate
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Carência

éTipoDe

podeSer

RegraDeResgate

02

CarênciaPrimeiroResgate

éTipoDe

podeSer

RegraDeResgate

03

CarênciaEntreResgate

éTipoDe

podeSer

RegraDeResgate

Lexons
01

<Carência, éTipoDe, podeSer, RegraDeResgate>

02

<CarênciaPrimeiroResgate, éTipoDe, podeSer, RegraDeResgate>

03

<CarênciaEntreResgate, éTipoDe, podeSer, RegraDeResgate>

Fato: pagamento possui forma de pagamento
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Pagamento

possuiFormaDePagamento

éFormaDePagamento

FormaDePagamento

Lexons
01

Fato:

<Pagamento, possuiFormaDePagamento, éFormaDePagamento, FormaDePagamento>

crédito em conta corrente, ordem de pagamento, Doc e Ted são possíveis formas
de pagamento

ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

CréditoEmContaCorrente

éTipoDe

podeSer

FormaDePagamento

02

OrdemDePagamento

éTipoDe

podeSer

FormaDePagamento

03

Doc

éTipoDe

podeSer

FormaDePagamento

04

Ted

éTipoDe

podeSer

FormaDePagamento

Lexons
01

<CréditoEmContaCorrente, éTipoDe, podeSer, FormaDePagamento>

02

<OrdemDePagamento, éTipoDe, podeSer, FormaDePagamento>

03

<Dodc, éTipoDe, podeSer, FormaDePagamento>

04

<Ted, éTipoDe, podeSer, FormaDePagamento>
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Fato: doc é a abreviação de documento de ordem de crédito
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Doc

éEquivalente

éEquivalente

DocumentoDeOrdemDeCrédito

Lexons
01

<Doc, éEquivalente, éEquivalente, DocumentoDeOrdemDeCrédito>

Fato: ted é a abreviação de transferência eletrônica disponível
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Ted

éEquivalente

éEquivalente

TransferênciaEletrônicaDisponível

Lexons
01

<Ted, éEquivalente, éEquivalente, TransferênciaEletrônicaDisponível>

Fato: resgate contabiliza movimento contábil
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Resgte

fazContabilização

éContabilizado

MovimentoContábil

Lexons
01

<Resgte, fazContabilização, éContabilizado, MovimentoContábil>

Fato: resgate registra movimento financeiro
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Resgate

fazRegistro

éRegistrado

MovimentoFinanceiro

Lexons
01

<Resgate, fazRegistro, éRegistrado, MovimentoFinanceiro>

Fato: pagamento emite protocolo
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Pagamento

fazEmissão

éEmitido

Protocolo

Lexons
01

<Pagamento, fazEmissão, éEmitido, Protocolo>
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Fato: parte participante e parte empresa são partes da reserva
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Reserva

possuiForma

éForma

ParteEmpresa

02

Reserva

possuiForma

éForma

ParteParticipante

Lexons
01

<Reserva, possuiForma, éForma, ParteEmpresa>

02

<Reserva, possuiForma, éForma, ParteParticipante>

Fato: participante é um tipo de usuário
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Participante

éTipoDe

podeSer

Usuário

Lexons
01

<Participante, éTipoDe, podeSer, Usuário>

Fato: cliente é um sinônimo de participante
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Cliente

éTipoDe

podeSer

Participante

Lexons
01

<Cliente, éTipoDe, podeSer, Participante>

Fato: resgate é pago ao participante
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Resgate

éPago

recebePagamento

Participante

Lexons
01

<Resgate, éPago, recebePagamento, Participante>
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Fato: penalização é um tipo de regra de resgate
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Penalização

éTipoDe

podeSer

RegraDeResgate

Lexons
01

<Penalização, éTipoDe, podeSer, RegraDeResgate>

Fato: penalização possui tipo de penalização
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Penalização

possuiTipoDePenalização

éTipoDePenalização

TipoDePenalizaç
ão

Lexons
01

<Penalização, possuiTipoDePenalização, éTipoDePenalização, TipoDePenalização>

Fato: permissão para resgate é um tipo de regra de resgate
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

PermissãoParaResgate

éTipoDe

podeSer

RegraDeResgate

Lexons
01

<PermissãoParaResgate, éTipoDe, podeSer, RegraDeResgate>

Fato: permissão para resgate total é um tipo de permissão para resgate
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

PermissãoResgateTotal

éTipoDe

podeSer

PermissãoParaResgate

Lexons
01

<PermissãoResgateTotal, éTipoDe, podeSer, PermissãoParaResgate>

Fato: permissão para resgate parcial é um tipo de permissão para resgate
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

PermissãResgateParcial

éTipoDe

podeSer

PermissãoParaResgate

Lexons
01

<PermissãResgateParcial, éTipoDe, podeSer, PermissãoParaResgate>
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Fato: resgate total encerra o plano
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

ResgateTotal

fazEncerramento

éEncerrado

Plano

Lexons
01

<ResgateTotal, fazEncerramento, éEncerrado, Plano>

Fato: reserva possui tipo de reserva
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Reserva

possuiTipoDeReserva

éTipoDeReserva

TipoDeReserva

Lexons
01

<Reserva, possuiTipoDeReserva, éTipoDeReserva, TipoDeReserva>

Fato: pmbac e rovr são tipos de reserva
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Pmbac

éTipoDe

podeSer

Reserva

02

Rovr

éTipoDe

podeSer

Reserva

Lexons
01

<Pmbac, éTipoDe, podeSer, Reserva>

02

<Rovr, éTipoDe, podeSer, Reserva>

Fato: pmbac é a abreviação de provisão matemática de benefícios a conceder
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Pmbac

éEquivalente

éEquivalente

ProvisãoMatemáticaDeBenefíciosA
Conceder

Lexons
01

<Pmbac, éEquivalente, éEquivalente, ProvisãoMatemáticaDeBenefíciosAConceder>
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Fato: rovr é a abreviação de reserva de outros valores a regularizar
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Rovr

éEquivalente

éEquivalente

ReservaDeOutrosValoresARegularizar

Lexons
01

<Rovr, éEquivalente, éEquivalente, ReservaDeOutrosValoresARegularizar>

Fato: resgate emite protocolo
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Resgate

fazEmissão

éEmitido

Protocolo

Lexons
01

<Resgate, fazEmissão, éEmitido, Protocolo>

Fato: solicitação de resgate emite protocolo
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

SolicitaçãoDeResgate

fazEmissão

éEmitido

Protocolo

Lexons
01

<SolicitaçãoDeResgate, fazEmissão, éEmitido, Protocolo>

Fato: protocolo possui tipo de protocolo
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Protocolo

possuiTipoDeProtocolo

éTipoDeProtocolo

Protocolo

Lexons
01

<Protocolo, possuiTipoDeProtocolo, éTipoDeProtocolo, Protocolo>

Fato: resgate é regulamentado por regra
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Resgate

éRegulamentado

fazRegulamento

Regra

Lexons
01

<Resgate, éRegulamentado, fazRegulamento, Regra>
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Fato: regra de resgate é um tipo de regra
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

RegraDeResgate

éTipoDe

podeSer

Regra

Lexons
01

<RegraDeResgate, éTipoDe, podeSer, Regra>

Fato: regra de vesting é um tipo de regra
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

RegraDeVesting

éTipoDe

podeSer

Regra

Lexons
01

<RegraDeVesting, éTipoDe, podeSer, Regra>

Fato: resolução 139/140 é um tipo de regra
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Resolução139/140

éTipoDe

podeSer

Regra

Lexons
01

<Resolução139/140, éTipoDe, podeSer, Regra>

Fato: saldo mínimo é um tipo de regra
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

SaldoMínimo

éTipoDe

podeSer

Regra

Lexons
01

<SaldoMínimo, éTipoDe, podeSer, Regra>
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Fato: regra possui tipo de regra
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Regra

possuiTipoDeRegra

éTipoDeRegra

Regra

Lexons
01

<Regra, possuiTipoDeRegra, éTipoDeRegra, Regra>

Fato: regra de vesting possui tipo de regra de vesting
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

RegraDeVesting

possuiTipoDeRegraDeVesting

éTipoDeRegraDe
Vesting

TipoDeRegraDeVesti
ng

Lexons
01

Fato:

<RegraDeVesting, possuiTipoDeRegraDeVesting, éTipoDeRegraDeVesting,
TipoDeRegraDeVesting>

liberação por idade e liberação por tempo de empresa são tipos de regra de
vesting

ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

LiberaçãoPorIdade

éTipoDe

podeSer

RegraDeVesting

02

LiberaçãoPorTempoDeEmpre
éTipoDe
sa

podeSer

RegraDeVesting

Lexons
01

<LiberaçãoPorIdade, éTipoDe, podeSer, RegraDeVesting>

02

<LiberaçãoPorTempoDeEmpresa, éTipoDe, podeSer, RegraDeVesting>

Fato: resgate consulta reserva
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Resgate

fazConsulta

éConsultada

Reserva

Lexons
01

<Resgate, fazConsulta, éConsultada, Reserva>
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Fato: resgate altera reserva
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Resgate

fazAlteração

éAlterada

Reserva

Lexons
01

<Resgate, fazAlteração, éAlterada, Reserva>

Fato: resgate possui situação do resgate
ID

Termo1

Regra1

Regra2

01

Resgate

possuiSituaçãoDoResgate éSituaçãoDoResgate

Termo2
SituaçãoDoResgate

Lexons
01

<Resgate, possuiSituaçãoDoResgate, éSituaçãoDoResgate, SituaçãoDoResgate>

Fato: resgate possui tipo de resgate
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Resgate

possuiTipoDeResgate

éTipoDeResgate

TipoDeResgate

Lexons
01

<Resgate, possuiTipoDeResgate, éTipoDeResgate, TipoDeResgate>

Fato: resgate possui tipo de tributação
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Resgate

possuiTipoDeTributação

éTipoDeTributação

TipoDeTributação

Lexons
01

<Resgate, possuiTipoDeTributação, éTipoDeTributação, TipoDeTributação>

Fato: resgate é tributado por tipo de tributação
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Resgate

éTributado

recebeTributação

TipoDeTributação

Lexons
01

<Resgate, éTributado, recebeTributação, TipoDeTributação>
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Fato: usuário solicita resgate
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Usuário

fazSolicitaçãoDeResgate

éSolicitado

Resgate

02

AnalistaDeAtendimento

fazSolicitaçãoDeResgate

éSolicitado

Resgate

03

AnalistaDeOperação

fazSolicitaçãoDeResgate

éSolicitado

Resgate

04

Participante

fazSolicitaçãoDeResgate

éSolicitado

Resgate

05

Cliente

fazSolicitaçãoDeResgate

éSolicitado

Resgate

Lexons
01

<Usuário, fazSolicitaçãoDeResgate, éSolicitado, Resgate>

02

<AnalistaDeAtendimento, fazSolicitaçãoDeResgate, éSolicitado, Resgate>

03

<AnalistaDeOperação, fazSolicitaçãoDeResgate, éSolicitado, Resgate>

04

<Participante, fazSolicitaçãoDeResgate, éSolicitado, Resgate>

05

<Cliente, fazSolicitaçãoDeResgate, éSolicitado, Resgate>

Fato: solicitado, cancelado, pago e efetivado são situações do resgate
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Solicitado

éTipoDe

podeSer

SituaçãoDoResgate

02

Cancelado

éTipoDe

podeSer

SituaçãoDoResgate

03

Pago

éTipoDe

podeSer

SituaçãoDoResgate

04

Efetivado

éTipoDe

podeSer

SituaçãoDoResgate

Lexons
01

<Solicitado, éTipoDe, podeSer, SituaçãoDoResgate>

02

<Cancelado, éTipoDe, podeSer, SituaçãoDoResgate>

03

<Pago, éTipoDe, podeSer, SituaçãoDoResgate>

04

<Efetivado, éTipoDe, podeSer, SituaçãoDoResgate>
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Fato:

não penaliza, penalização a cada real, penalização proporcional, penalização
percentual, penalização total são tipos de penalização

ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

NãoPenaliza

éTipoDe

podeSer

TipoDePenalização

02

PenalizaçãoACadaReal

éTipoDe

podeSer

TipoDePenalização

03

PenalizaçãoProporcional

éTipoDe

podeSer

TipoDePenalização

04

PenalizaçãoPercentual

éTipoDe

podeSer

TipoDePenalização

05

PenalizaçãoTotal

éTipoDe

podeSer

TipoDePenalização

Lexons
01

<NãoPenaliza, éTipoDe, podeSer, TipoDePenalização>

02

<PenalizaçãoACadaReal, éTipoDe, podeSer, TipoDePenalização>

03

<PenalizaçãoProporcional, éTipoDe, podeSer, TipoDePenalização>

04

<PenalizaçãoPercentual, éTipoDe, podeSer, TipoDePenalização>

05

<PenalizaçãoTotal, éTipoDe, podeSer, TipoDePenalização>

Fato:
ID
01
02
03

protocolo de solicitação do resgate, protocolo de pagamento do resgate e protocolo
de cancelamento do resgate são tipos de protocolo
Termo1

Regra1

ProtocoloDaSolicitaçãoDeRe
éTipoDe
sgate
ProtocoloDePagamentoDoRe
éTipoDe
sgate
ProtocoloDeCancelamentoDo
éTipoDe
Resgate

Regra2

Termo2

podeSer

TipoDeProtocolo

podeSer

TipoDeProtocolo

podeSer

TipoDeProtocolo

Lexons
01

<ProtocoloDaSolicitaçãoDeResgate, éTipoDe, podeSer, TipoDeProtocolo>

02

<ProtocoloDePagamentoDoResgate, éTipoDe, podeSer, TipoDeProtocolo>

03

<ProtocoloDeCancelamentoDoResgate, éTipoDe, podeSer, TipoDeProtocolo>

Fato:

regra de resgate, regra de vesting, resolução 139/140 e saldo mínimo são tipos de
regra

ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

RegraDeResgate

éTipoDe

podeSer

TipoDeRegra

02

RegraDeVesting

éTipoDe

podeSer

TipoDeRegra

03

Resolução139/140

éTipoDe

podeSer

TipoDeRegra
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04

SaldoMínimo

éTipoDe

podeSer

TipoDeRegra

Lexons
01

<RegraDeResgate, éTipoDe, podeSer, TipoDeRegra>

02

<RegraDeVesting, éTipoDe, podeSer, TipoDeRegra>

03

<Resolução139/140, éTipoDe, podeSer, TipoDeRegra>

04

<SaldoMínimo, éTipoDe, podeSer, TipoDeRegra>

Fato: resgate total e resgate parcial são tipos de resgate
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

ResgateTotal

éTipoDe

podeSer

TipoDeResgate

02

ResgateParcial

éTipoDe

podeSer

TipoDeResgate

Lexons
01

<ResgateTotal, éTipoDe, podeSer, TipoDeResgate>

02

<ResgateParcial, éTipoDe, podeSer, TipoDeResgate>

Fato: tributação regressiva e tributação progressiva são tipos de tributação
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

TributaçãoRegressiva

éTipoDe

podeSer

TipoDeTributação

02

TributaçãoProgressiva

éTipoDe

podeSer

TipoDeTributação

Lexons
01

<TributaçãoRegressiva, éTipoDe, podeSer, TipoDeTributação>

02

<TributaçãoProgressiva, éTipoDe, podeSer, TipoDeTributação>

Fato: tributação compensável é sinônimo de tributação progressiva
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

TributaçãoCompensável

éEquivalente

éEquivalente

TributaçãoProgressiva

Lexons
01

<TributaçãoCompensável, éEquivalente, éEquivalente, TributaçãoProgressiva>
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Fato: tributação decrescente é sinônimo de tributação regressiva
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

TributaçãoDecrescente

éEquivalente

éEquivalente

TributaçãoRegressiva

Lexons
01

<TributaçãoDecrescente, éEquivalente, éEquivalente, TributaçãoRegressiva>

Fato: resgate possui número do resgate
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Resgate

temNúmero

éNúmero

NúmeroDoResgate

Lexons
01

<Resgate, temNúmero, éNúmero, NúmeroDoResgate>

Fato: resgate possui valor do resgate
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Resgate

temValor

éValor

ValorDoResgate

Lexons
01

<Resgate, temValor, éValor, ValorDoResgate>

Fato: resgate possui data do resgate
ID

Termo1

Regra1

Regra2

Termo2

01

Resgate

temData

éData

DataDoResgate

Lexons
01

<Resgate, temData, éData, DataDoResgate>
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Apêndice F - Relação de Lexons

Relação de Lexons para o Módulo de Resgate
ID

Termo

Regra

Regra

Termo

01

AnalistaDeOperação

éTipoDe

podeSer

Analista

02

AnalistaDeAtendimento

éTipoDe

podeSer

Analista

03

Analista

éTipoDe

podeSer

Usuário

04

AnalistaDeAtendimento

éTipoDe

podeSer

Usuário

05

AnalistaDeOperação

éTipoDe

podeSer

Usuário

06

Analista

fazCancelamento

éCancelada

SolicitaçãoDeResgate

07

AnalistaDeAtendimento

fazCancelamento

éCancelada

SolicitaçãoDeResgate

08

AnalistaDeOperação

fazCancelamento

éCancelada

SolicitaçãoDeResgate

09

CarênciaPrimeiroResgate

éTipoDe

podeSer

Carência

10

CarênciaEntreResgate

éTipoDe

podeSer

Carência

11

Carência

éTipoDe

podeSer

RegraDeResgate

12

CarênciaPrimeiroResgate

éTipoDe

podeSer

RegraDeResgate

13

CarênciaEntreResgate

éTipoDe

podeSer

RegraDeResgate

14

Pagamento

possuiFormaDePa éFormaDePaga
gamento
mento

FormaDePagamento

15

CréditoEmContaCorrente

éTipoDe

podeSer

FormaDePagamento

16

OrdemDePagamento

éTipoDe

podeSer

FormaDePagamento

17

Doc

éTipoDe

podeSer

FormaDePagamento

18

Ted

éTipoDe

podeSer

FormaDePagamento

19

Doc

éEquivalente

éEquivalente

DocumentoDeOrdemD
eCrédito
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20

Ted

éEquivalente

éEquivalente

TransferênciaEletrônic
aDisponível

21

Resgate

fazContabilização

éContabilizado

MovimentoContábil

22

Resgate

fazRegistro

éRegistrado

MovimentoFinanceiro

23

Pagamento

fazEmissão

éEmitido

Protocolo

24

Reserva

possuiForma

éForma

ParteEmpresa

25

Reserva

possuiForma

éForma

ParteParticipante

26

Participante

éTipoDe

podeSer

Usuário

27

Cliente

éTipoDe

podeSer

Participante

28

Resgate

éPago

recebePagament
Participante
o

29

Penalização

éTipoDe

podeSer

30

Penalização

possuiTipoDePena éTipoDePenaliza
TipoDePenalização
lização
ção

31

PermissãoParaResgate

éTipoDe

podeSer

RegraDeResgate

32

PermissãoResgateTotal

éTipoDe

podeSer

PermissãoParaResgat
e

33

PermissãResgateParcial

éTipoDe

podeSer

PermissãoParaResgat
e

34

ResgateTotal

fazEncerramento

éEncerrado

Plano

35

Reserva

possuiTipoDeRese
éTipoDeReserva
rva

TipoDeReserva

36

Pmbac

éTipoDe

podeSer

Reserva

37

Rovr

éTipoDe

podeSer

Reserva

38

Pmbac

éEquivalente

éEquivalente

ProvisãoMatemáticaD
eBenefíciosAConceder

39

Rovr

éEquivalente

éEquivalente

ReservaDeOutrosValo
resARegularizar

40

Resgate

fazEmissão

éEmitido

Protocolo

RegraDeResgate
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41

SolicitaçãoDeResgate

fazEmissão

éEmitido

Protocolo

42

Protocolo

possuiTipoDeProto éTipoDeProtocol
colo
o

TipoDeProtocolo

43

Resgate

éRegulamentado

fazRegulamento

Regra

44

RegraDeResgate

éTipoDe

podeSer

Regra

45

RegraDeVesting

éTipoDe

podeSer

Regra

46

Resolução139/140

éTipoDe

podeSer

Regra

47

SaldoMínimo

éTipoDe

podeSer

Regra

48

Regra

possuiTipoDeRegr
éTipoDeRegra
a

49

RegraDeVesting

possuiTipoDeRegr éTipoDeRegraDe TipoDeRegraDeVestin
aDeVesting
Vesting
g

50

LiberaçãoPorIdade

éTipoDe

podeSer

RegraDeVesting

51

LiberaçãoPorTempoDeEm
éTipoDe
presa

podeSer

RegraDeVesting

52

Resgate

fazConsulta

éConsultada

Reserva

53

Resgate

fazAlteração

éAlterada

Reserva

54

Resgate

possuiSituaçãoDo
Resgate

éSituaçãoDoRes
gate

SituaçãoDoResgate

55

Resgate

possuiTipoDeResg
éTipoDeResgate
ate

TipoDeResgate

56

Resgate

possuiTipoDeTribu éTipoDeTributaç
tação
ão

TipoDeTributação

57

Resgate

éTributado

recebeTributação TipoDeTributação

58

Usuário

fazSolicitaçãoDeR
esgate

éSolicitado

Resgate

59

AnalistaDeAtendimento

fazSolicitaçãoDeR
esgate

éSolicitado

Resgate

60

AnalistaDeOperação

fazSolicitaçãoDeR
esgate

éSolicitado

Resgate

61

Participante

fazSolicitaçãoDeR
esgate

éSolicitado

Resgate

TipoDeRegra

170

62

Cliente

fazSolicitaçãoDeR
esgate

éSolicitado

Resgate

63

Solicitado

éTipoDe

podeSer

SituaçãoDoResgate

64

Cancelado

éTipoDe

podeSer

SituaçãoDoResgate

65

Pago

éTipoDe

podeSer

SituaçãoDoResgate

66

Efetivado

éTipoDe

podeSer

SituaçãoDoResgate

67

NãoPenaliza

éTipoDe

podeSer

TipoDePenalização

68

PenalizaçãoACadaReal

éTipoDe

podeSer

TipoDePenalização

69

PenalizaçãoProporcional

éTipoDe

podeSer

TipoDePenalização

70

PenalizaçãoPercentual

éTipoDe

podeSer

TipoDePenalização

71

PenalizaçãoTotal

éTipoDe

podeSer

TipoDePenalização
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Apêndice G - Lista de Lexons

ID

Rótulo

Termo/Regra

Descrição
Tipo de usuário do módulo de resgate responsável por solicitar ou cancelar
resgates. O termo 'analista' é usado para se referir, de forma genérica, a
dois tipos de profissional: analista de atendimento e analista de operação.
Tipo de usuário do módulo de resgate. Ele é responsável por solicitar ou
cancelar uma solicitação de resgate. Além disso, o analista de atendimento
tira dúvidas e dá esclarecimentos aos participantes quanto ao valor do
resgate, tributação, regra do contrato, entre outros. Caso haja algum tipo de
restrição no momento da solicitação do resgate, o atendimento é
direcionado ao analista de operações.
Tipo de usuário do sistema de previdência privada. Ele é responsável por
solicitar ou cancelar uma solicitação de resgate. Além disso, o analista de
operação controla rotinas administrativas referentes à previdência privada
complementar, tais como elaboração de relatórios, gerenciamento de
indicadores, cadastro e atendimento a clientes, entre outros. O analista de
operações atende o participante caso o analista de atendimento não
consiga completar o atendimento. Se o analista de operação não for capaz
de atender às requisições do participante, é aberta uma solicitação de
atendimento para a área de tecnologia.

Tipo

01

#Analista

Analista

02

#AnalistaDeAtendimento

AnalistaDeAtendimento

03

#AnalistaDeOperação

AnalistaDeOperação

04

#Cancelado

Cancelado

Tipo de situação do resgate. Indica que o resgate foi cancelado.

Termo

05

#Carência

Carência

Decurso de um prazo estabelecido em dias, meses ou anos para que um
resgate possa ser solicitado.

Termo

06

#CarênciaEntreResgate

CarênciaEntreResgate

Tipo de carência, na qual o resgate pode ser solicitado após um período de
03 meses a 24 meses, contado a partir da data de criação da proposta.

Termo

07

#CarênciaPrimeiroResgate CarênciaPrimeiroResgate

Tipo de carência, na qual o resgate pode ser solicitado após um período de
03 meses a 24 meses, contado a partir da data do último resgate.

Termo

08

#Cliente

Tipo de usuário do módulo de resgate. Cliente é um sinônimo de
participante.

Termo

Cliente

Termo

Termo

Termo
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09

#CréditoEmContaCorrente CréditoEmContaCorrente

Forma de pagamento utilizada pelo módulo de resgate para efetuar o
pagamento de um resgate. O crédito em conta corrente é a forma
preferencial para pagamento de resgate quando o participante possui conta
corrente na instituição financeira proprietária do sistema de previdência
privada complementar.

10

#DataDoResgate

Data na qual o resgate é solicitado pelo participante.

11

12

13

DataDoResgate

Forma de pagamento utilizada para efetivação de um resgate. O Documento
de Ordem de Crédito (DOC) é utilizado em transferências interbancárias
#Doc
Doc
com valor inferior a R$ 5.000,00. O DOC é a forma preferencial de
pagamento quando o participante não possui conta corrente na instituição
financeira proprietária do sistema de previdência privada complementar.
Forma de pagamento utilizada para efetivação de um resgate. O Documento
de Ordem de Crédito (DOC) é utilizado em transferências interbancárias
#DocumentoDeOrdemDeC DocumentoDeOrdemDeCrédit
com valor inferior a R$ 5.000,00. O DOC é a forma preferencial de
rédito
o
pagamento quando o participante não possui conta corrente na instituição
financeira proprietária do sistema de previdência privada complementar.
#Efetivado

Termo

Termo

Termo

Termo

Efetivado

Ação na qual o resgate realiza o pagamento do valor resgatado para o
participante

Termo

Termo

14

#FormaDePagamento

FormaDePagamento

Conjunto formado pelas diferentes maneiras de se pagar um resgate. As
formas de pagamento são: documento de ordem de crédito (DOC),
transferência eletrônica disponível (TED), crédito em conta corrente e ordem
de pagamento.

15

#LiberaçãoPorIdade

LiberaçãoPorIdade

Tipo de regra de Vesting na qual o percentual de liberação para resgate da
reserva é definido pela idade do participante.

Termo

16

#LiberaçãoPorTempoDeE
mpresa

Tipo de regra de Vesting na qual o percentual de liberação para resgate da
LiberaçãoPorTempoDeEmpre
reserva é definido pelo tempo em que o participante é funcionário da
sa
Instituidora.

Termo

17

#MovimentoContábil

MovimentoContábil

Registro utilizado pelo módulo de resgate para formalizar a retirada ou
entrada de valores na reserva.

18

#MovimentoFinanceiro

MovimentoFinanceiro

Registro utilizado pelo módulo de resgate para formalizar a retirada ou
entrada de valores no fundo de investimento atrelado ao plano de
previdência.

Termo
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19

#NãoPenaliza

NãoPenaliza

Tipo de regra de penalização. Indica que a reserva não será penalizada em
caso de resgate.

Termo

20

#NúmeroDoResgate

NúmeroDoResgate

Identificador do resgate. É composto pelo número do plano resgatado e um
número sequencial único para cada solicitação de resgate daquele plano.

Termo

Forma de pagamento utilizada pelo módulo de resgate para efetuar o
pagamento de um resgate. Na ordem de pagamento, o participante recebe
um comunicado solicitando que ele compareça a uma das agências da
instituição financeira para receber o valor resgatado. É necessária a
apresentação de um documento de identificação para recebimento do
resgate.
É a disponibilização do valor resgatado para o participante. O pagamento
ocorre de acordo com a forma de pagamento e é tributado de acordo com o
tipo de tributação do plano de previdência.

21

#OrdemDePagamento

OrdemDePagamento

Termo

22

#Pagamento

Pagamento

23

#Pago

Pago

Tipo de solicitação de resgate. Indica que o resgate foi pago.

Termo

24

#ParteEmpresa

ParteEmpresa

Valor acumulado em reserva, referente ao total das contribuições efetuadas
pela instituidora.

Termo

25

#ParteParticipante

ParteParticipante

Valor acumulado em reserva, referente ao total das contribuições efetuadas
pelo participante.

Termo

26

#Participante

Participante

Tipo de usuário do módulo de resgate, caracterizado como a pessoa física
que contrata o plano de previdência.

Termo

Termo

Termo

27

#Penalização

Penalização

A penalização é um artifício usado para incentivar a permanência do
recurso financeiro na previdência. Caso o cliente opte pelo resgate e houver
uma regra de penalização cadastrada, a reserva sofrerá uma saída total,
proporcional, percentual ou a cada real, em relação ao valor resgatado.
Caso não haja penalização da reserva, a regra de não penalização é
aplicada ao resgate.

28

#PenalizaçãoACadaReal

PenalizaçãoACadaReal

Tipo de regra de penalização. Indica que a parte empresa será penalizada
em N reais para cada real resgatado da parte participante.

Termo

29

#PenalizaçãoPercentual

PenalizaçãoPercentual

Tipo de regra de penalização. Indica que a reserva empresa será
penalizada em um percentual N, independentemente do valor resgatado da
parte participante.

Termo
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30

#PenalizaçãoProporcional

PenalizaçãoProporcional

Tipo de regra de penalização. Indica que a parte empresa será penalizada
proporcionalmente à relação entre o valor resgatado e o saldo total em
reserva.

Termo

31

#PenalizaçãoTotal

PenalizaçãoTotal

Tipo de regre de penalização. Indica que toda a reserva empresa será
penalizada, independentemente do valor resgatado da parte participante.

Termo

32

#PermissãoParaResgate

PermissãoParaResgate

Tipo de regra de resgate. Determina se o participante tem permissão para
solicitar um resgate total ou parcial.

Termo

33

#PermissãoResgateTotal

PermissãoResgateTotal

Tipo de permissão para resgate, na qual o participante têm permissão ou
não tem permissão para solicitar resgate total do saldo em reserva.

Termo

34

#PermissãResgateParcial

PermissãResgateParcial

Tipo de permissão para resgate, na qual o participante têm permissão ou
não tem permissão para solicitar resgate parcial do saldo em reserva.

Termo

Produto de previdência privada adquirido pelo participante por meio de um
contrato. O produto contratado se torna um plano, identificado por meio da
combinação do produto e número sequencial único. Os planos de
previdência são pessoais e intransferíveis. O participante, ao contratar um
plano de previdência, é obrigado a escolher o regime de tributação. A
acumulação dos recursos financeiros ocorre unicamente na reserva do
plano contratado. O saldo acumulado em previdência pode ser resgatado de
forma total ou parcial.
A Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (Pmbac), é a reserva na
qual os recursos em previdência são acumulados até o fim do período de
diferimento ou até que o participante decida resgatá-lo.

35

#Plano

Plano

36

#Pmbac

Pmbac

37

#Protocolo

Protocolo

38

#ProtocoloDaSolicitaçãoD
eResgate

Registro emitido pelo módulo de resgate, com o objetivo de confirmar que o
ProtocoloDaSolicitaçãoDeRes
desejo do participante em solicitar o resgate do saldo acumulado em
gate
reserva foi atendido.

Termo

39

#ProtocoloDeCancelament ProtocoloDeCancelamentoDo Registro emitido pelo módulo de resgate, com o objetivo de confirmar que o
oDoResgate
Resgate
desejo do participante em cancelar a solicitação de resgate foi atendido.

Termo

40

#ProtocoloDePagamentoD ProtocoloDePagamentoDoRe
oResgate
sgate

Termo

Registro emitido pelo módulo de resgate, com o objetivo de ratificar uma
solicitação, um cancelamento ou o pagamento do resgate.

Registro emitido pelo módulo de resgate, com o objetivo de confirmar que o
valor resgatado foi pago ao cliente.

Termo

Termo

Termo
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41

#ProvisãoMatemáticaDeB
enefíciosAConceder

A Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (Pmbac), é a reserva na
ProvisãoMatemáticaDeBenefí
qual os recursos em previdência são acumulados até o fim do período de
ciosAConceder
diferimento ou até que o participante decida resgatá-lo.

42

#Regra

Regra

43

#RegraDeResgate

RegraDeResgate

44

#RegraDeVesting

RegraDeVesting

45

#Reserva

Reserva

46

47

Norma, preceito ou princípio usado para regulamentar algum tipo de
operação, tal como a solicitação e efetivação de resgates.
Norma usada para regulamentar o resgate e a solicitação de resgate. As
regras de resgate podem ser: carência, permissão de resgate e
penalização.
Conjunto de cláusulas constantes do contrato entre a Insituição Financeira e
a Instituidora, a que o participante, tendo expresso e prévio conhecimento
de suas disposições, está obrigado a cumprir para que lhe possam ser
oferecidos e postos a sua disposição os recursos da provisão (ou provisões)
decorrentes das contribuições pagas pela Instituidora. A regra de Vesting
pode ser de dois tipos: liberação por idade ou liberação por tempo de
empresa.
Provisão na qual os valores aplicados em previdência e os respectivos
rendimentos são acumulados para utilização futura.

A Reserva de Outros Valores a Regularizar (Rovr) é uma provisão
matemática exigida por lei, utilizada para armazenar o valor resgatado após
#ReservaDeOutrosValores ReservaDeOutrosValoresARe
a saída da Pmbac. Ela garante que o valor resgatado será pago,
ARegularizar
gularizar
independentemente da saúde financeira da Instituição no qual o participante
têm plano de previdência.
Direito garantiro aos participantes de, durante o período de diferimento e na
#Resgate
Resgate
forma regulamentada, retirar os recursos da Provisão Matemática de
Benefícios a Conceder. O resgate pode ser total ou parcial.

Termo

Termo
Termo

Termo

Termo

Termo

Termo

48

#ResgateParcial

ResgateParcial

Tipo de resgate, na qual uma parte dos recursos investidos em previdência
são recuperados pelo participante.

Termo

49

#ResgateTotal

ResgateTotal

Tipo de resgate, na qual todo o recurso investido em previdência é
recuperado pelo participante. A realização de um resgate total implica no
encerramento do plano de previdência.

Termo

Resolução139/140

Resolução emitida pela SUSEP, na qual o resgate da reserva empresa é
permitida após um ao civil completo, contando a partir do 1° dia útil do mês
de janeiro do ano subsequente ao do pagamento da contribuição que
compôs a reserva. Este tipo de carência varia de 13 meses a 24 meses.

Termo

50

#Resolução139/140
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51

#Rovr

Rovr

A Reserva de Outros Valores a Regularizar (Rovr) é uma provisão
matemática exigida por lei, utilizada para armazenar o valor resgatado após
a saída da Pmbac. Ela garante que o valor resgatado será pago,
independentemente da saúde financeira da Instituição no qual o participante
têm plano de previdência.

52

#SaldoMínimo

SaldoMínimo

Tipo de regra de resgate. Garante um valor mínimo a ser mantido em
reserva no caso de resgates parciais.

Termo

53

#SituaçãoDoResgate

SituaçãoDoResgate

Conjunto formado pelos valores usados para qualificar o resgate: Solicitado,
Cancelado, Enviado para pagamento e Pago.

Termo

54

#SolicitaçãoDeResgate

SolicitaçãoDeResgate

Solicitação preenchida pelo participante, analista de operação ou analista
de atendimento, a qual indica o desejo do cliente em realizar um resgate.

Termo

55

#Solicitado

Solicitado

Tipo de solicitação de resgate. Indica que o resgate foi solicitado.

Termo

Forma de pagamento utilizada para efetivação de um resgate. A
Transferência Eletrônica Disponível (TED) é utilizado em transferências
internbancárias com valor maior ou igual a R$ 5.000,00. O TED é a forma
preferencial de pagamento quando o participante não possui conta corrente
na instituição financeira proprietária do sistema de previdência privada
complementar.
Classificação dos possíveis tipos de penalização. A penalização pode ser:
não penalizar, penalização proporcional, penalização percentual,
penalização total e penalizaçã a cada real.
Classificação dos possíveis tipos de protocolo. Os tipos pode ser: protocolo
de cancelamento do resgate, protocolo de solicitação de resgate, protocolo
de pagamento de resgate.

Termo

56

#Ted

Ted

Termo

57

#TipoDePenalização

TipoDePenalização

58

#TipoDeProtocolo

TipoDeProtocolo

59

#TipoDeRegra

TipoDeRegra

Classificação dos possíveis tipos de regra. Elas podem ser regra de resgate,
regra de vesting, resolução 139/140 e saldo mínimo.

Termo

60

#TipoDeRegraDeVesting

TipoDeRegraDeVesting

Classificação dos possíveis tipos de regra de vesting. As regras podem ser:
liberação por idade e liberação por tempo de empresa.

Termo

61

#TipoDeReserva

TipoDeReserva

Classificação dos possíveis tipos de reserva: pmbac (provisão matemática
de benefícios a conceder) e rovr (reserva de outros valores a regularizar).

Termo

Termo

Termo
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62

#TipoDeResgate

TipoDeResgate

Classificação dos possíveis tipos de resgate. O resgate pode ser total ou
parcial.

Termo

63

#TipoDeTributação

TipoDeTributação

Classificação dos possíveis tipos de tributação. A tributação pode ser
regressiva (ou definitiva) e progressiva (ou compensável).

Termo

Termo

64

#TransferênciaEletrônicaD TransferênciaEletrônicaDispo
isponível
nível

Forma de pagamento utilizada para efetivação de um resgate. A
Transferência Eletrônica Disponível (TED) é utilizado em transferências
internbancárias com valor maior ou igual a R$ 5.000,00. O TED é a forma
preferencial de pagamento quando o participante não possui conta corrente
na instituição financeira proprietária do sistema de previdência privada
complementar.

65

#TributaçãoCompensável

TributaçãoCompensável

Tipo de tributação no qual a alíquota de imposto de renda é de 15%.
Tributação compensável é sinônimo de tributação progressiva.

Termo

Termo

Termo

66

#TributaçãoDecrescente

TributaçãoDecrescente

Tipo de tributação, no qual as alíquotas são definidas por faixas, de acordo
com o prazo de acumulação. Na tributação definitiva, as alíquotas são de
35%, 30%, 25%, 20%, 15% e 10%. Tributação decrescente é sinônimo de
tributação regressiva.

67

#TributaçãoProgressiva

TributaçãoProgressiva

Tipo de tributação no qual a alíquota de imposto de renda é de 15%.
Tributação progressiva é sinônimo de tributação compensável.
Tipo de tributação, no qual as alíquotas são definidas por faixas, de acordo
com o prazo de acumulação. Na tributação regressiva as alíquotas são de
35%, 30%, 25%, 20%, 15% e 10%. Tributação regressiva é sinônimo de
tributação decrescente.
Qualquer indivíduo ou entidade com acesso ao módulo de resgate e que
esteja apto a solicitar, cancelar ou efetivar um resgate. Exemplos de usuário
são: analista de operação, analista de atendimento, participante, cliente e
funcionário da instituidora.

68

#TributaçãoRegressiva

TributaçãoRegressiva

Termo

69

#Usuário

Usuário

70

#ValorDoResgate

ValorDoResgate

Valor declarado pelo participante no momento da solicitação de resgate. O
valor será retirado da reseva acumulada pelo plano do participante.

Termo

71

#alterar

éAlterada

Representa a mudança no saldo de reserva após a realização de um
resgate.

Regra

72

#alterar

fazAlteração

Representa a mudança no saldo de reserva após a realização de um
resgate.

Regra

Termo
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Ação na qual o usuário do tipo analista registra a solicitação de resgate
como concluída, sem dar andamento ao processo de efetivação. Quando a
solicitaçao de reserva é cancelada, não há alteração da reserva,
contabilização no movimento contábil ou registro do movimento financeiro.
O cancelamento do resgate sensibiliza o histórico de resgate.
Ação na qual o usuário do tipo analista registra a solicitação de resgate
como concluída, sem dar andamento ao processo de efetivação. Quando a
solicitaçao de reserva é cancelada, não há alteração da reserva,
contabilização no movimento contábil ou registro do movimento financeiro.
O cancelamento do resgate sensibiliza o histórico de resgate.

73

#cancelar

éCancelada

74

#cancelar

fazCancelamento

75

#consultar

éConsultada

Ação na qual o resgate averigua se o participante possui saldo em reserva
antes de dar continuidade à solicitação ou à efetivação do resgate.

Regra

76

#consultar

fazConsulta

Ação na qual o resgate averigua se o participante possui saldo em reserva
antes de dar continuidade à solicitação ou à efetivação do resgate.

Regra

77

#contabilizar

éContabilizado

78

#contabilizar

fazContabilização

79

#emitir

éEmitido

80

#emitir

fazEmissão

81

#encerrar

éEncerrado

82

#encerrar

fazEncerramento

Exigência legal, caracterizada pelo término do vínculo entre participante e
instituição financeira. O encerramento do plano ocorre quando o participante
deseja resgatar todo o saldo acumulado em reserva.

Regra

83

#equivaler

éEquivalente

Ter as mesmas qualidades ou caracterísicas.

Regra

Efetuar o registro de um lançamento contábil eferente à saída do valor
resgatado da reserva (PMBAC) ou o provisionamento do valor para
pagamento do resgate (ROVR).
Efetuar o registro de um lançamento contábil eferente à saída do valor
resgatado da reserva (PMBAC) ou o provisionamento do valor para
pagamento do resgate (ROVR).
Ação na qual o resgate expede protocolo com o objetivo de formalizar a
transação de solicitação de resgate, cancelamento da solicitação de resgate
ou pagamento do resgate.
Ação na qual o resgate expede protocolo com o objetivo de formalizar a
transação de solicitação de resgate, cancelamento da solicitação de resgate
ou pagamento do resgate.
Exigência legal, caracterizada pelo término do vínculo entre participante e
instituição financeira. O encerramento do plano ocorre quando o participante
deseja resgatar todo o saldo acumulado em reserva.

Regra

Regra

Regra

Regra

Regra

Regra

Regra
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84

#pagar

éPago

Corresponde à disponibilização do valor resgatado para o participante. O
pagamento ocorre de acordo com a forma de pagamento e é tributado de
acordo com o tipo de tributação do plano de previdência.

Regra

85

#pagar

recebePagamento

Corresponde à disponibilização do valor resgatado para o participante. O
pagamento ocorre de acordo com a forma de pagamento e é tributado de
acordo com o tipo de tributação do plano de previdência.

Regra

86

#possui

éSituaçãoDoResgate

Relação na qual a situação do resgate é utilizada para classificar o resgate.
A situação do resgate pode ser cancelado, solicitado, pago e efetivado.

Regra

Relação na qual o tipo de penalização é utilizado para classificar a
penalização. O tipo de penalização pode ser não penaliza, penalização a
cada real, penalização proporcional, penalização percentual e penalização
total.
Relação na qual o tipo de protocolo é utilizado para classificar o protocolo.
O tipo de protocolo pode ser protocolo de solicitação de resgate, protocolo
de cancelamento de resgate e protocolo de pagamento de resgate.
Relação na qual o tipo de regra é utilizado para classificar a regra. O tipo de
regra pode ser regra de resgate, regra de vesting, regra de saldo mínimo e
resolução 139/140.
Relação na qual o tipo de regra de vesting é utilizado para classificar a regra
de vesting. O tipo de regra de vesting pode ser liberação por idade e
liberação por tempo de empresa.

87

#possui

éTipoDePenalização

88

#possui

éTipoDeProtocolo

89

#possui

éTipoDeRegra

90

#possui

éTipoDeRegraDeVesting

91

#possui

éTipoDeReserva

Relação na qual o tipo de reserva é utilizado para classificar a reserva. O
tipo de reserva pode ser Pmbac ou Rovr.

Regra

92

#possui

éTipoDeResgate

Relação na qual o tipo de resgate é utilizado para classificar o resgate. O
tipo de resgate pode se parcial ou total.

Regra

93

#possui

éTipoDeTributação

Relação na qual o tipo de tributação é utilizada para classificar o resgate. O
tipo de tributação pode ser regressiva ou progressiva.

Regra

94

#possui

possuiSituaçãoDoResgate

Relação na qual a situação do resgate é utilizada para classificar o resgate.
A situação do resgate pode ser cancelado, solicitado, pago e efetivado.

Regra

possuiTipoDePenalização

Relação na qual o tipo de penalização é utilizado para classificar a
penalização. O tipo de penalização pode ser não penaliza, penalização a
cada real, penalização proporcional, penalização percentual e penalização
total.

Regra

95

#possui

Regra

Regra

Regra

Regra
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Relação na qual o tipo de protocolo é utilizado para classificar o protocolo.
O tipo de protocolo pode ser protocolo de solicitação de resgate, protocolo
de cancelamento de resgate e protocolo de pagamento de resgate.
Relação na qual o tipo de regra é utilizado para classificar a regra. O tipo de
possuiTipoDeRegra
regra pode ser regra de resgate, regra de vesting, regra de saldo mínimo e
resolução 139/140.
Relação na qual o tipo de regra de vesting é utilizado para classificar a regra
possuiTipoDeRegraDeVesting de vesting. O tipo de regra de vesting pode ser liberação por idade e
liberação por tempo de empresa.

96

#possui

possuiTipoDeProtocolo

Regra

97

#possui

98

#possui

99

#possui

possuiTipoDeReserva

Relação na qual o tipo de reserva é utilizado para classificar a reserva. O
tipo de reserva pode ser Pmbac ou Rovr.

Regra

100 #possui

possuiTipoDeResgate

Relação na qual o tipo de resgate é utilizado para classificar o resgate. O
tipo de resgate pode se parcial ou total.

Regra

101 #possui

possuiTipoDeTributação

Relação na qual o tipo de tributação é utilizada para classificar o resgate. O
tipo de tributação pode ser regressiva ou progressiva.

Regra

102 #possuir

éForma

Indica a relação de composição entre dois ou mais elementos.

Regra

103 #possuir

possuiForma

Indica a relação de composição entre dois ou mais elementos.

Regra

104 #registrar

éRegistrado

Ação na qual o resgate lança ou transcreve o movimento financeiro
referente ao resgate.

Regra

105 #registrar

fazRegistro

Ação na qual o resgate lança ou transcreve o movimento financeiro
referente ao resgate.

Regra

106 #regulamentar

éRegulamentado

Ação na qual a regra referente ao contrato regulamenta o resgate ou a
solicitação de resgate.

Regra

107 #regulamentar

fazRegulamento

Ação na qual a regra referente ao contrato regulamenta o resgate ou a
solicitação de resgate.

Regra

108 #ser

éTipoDe

Indica que um conjunto de elementos é um exemplo de outro elemento.

Regra

Regra

Regra
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109 #ser

podeSer

Indica que um conjunto de elementos é um exemplo de outro elemento.

Regra

110 #solicitar

éSolicitado

Ação na qual o usuário requer o direito de solicitar a recuperação do valor
acumulado em reserva.

Regra

111 #solicitar

fazSolicitaçãoDeResgate

Ação na qual o usuário requer o direito de solicitar a recuperação do valor
acumulado em reserva.

Regra

112 #ter

éData

Relação usada para indicar quando o resgate foi solicitado.

Regra

113 #ter

éFormaDePagamento

Relação usada para indicar quando o resgate foi solicitado.

Regra

114 #ter

éNúmero

Relação usada para indicar o número de identificação do resgate.

Regra

115 #ter

éValor

Relação usada para indicar o valor resgatado.

Regra

116 #ter

possuiFormaDePagamento

Relação usada para classificar o pagamento de acordo com a forma de
pagamento. As formas de pagamento possíveis são crédito em conta
corrente, ordem de pagamento, doc e ted.

Regra

117 #ter

temData

Relação usada para indicar quando o resgate foi solicitado.

Regra

118 #ter

temNúmero

Relação usada para indicar o número de identificação do resgate.

Regra

119 #ter

temValor

Relação usada para indicar o valor resgatado.

Regra

120 #tributar

éTributado

Ação de onerar o valor do resgate com tributos.

Regra

121 #tributar

recebeTributação

Ação de onerar o valor do resgate com tributos.

Regra
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Apêndice H - Relação de Meta-Lexons

Relação de Meta-Lexons para o Módulo de Resgate
ID

Termo1

Regra

Termo2

01

#AnalistaDeOperação

#ser

#Analista

02

#AnalistaDeAtendimento

#ser

#Analista

03

#Analista

#ser

#Usuário

04

#AnalistaDeAtendimento

#ser

#Usuário

05

#AnalistaDeOperação

#ser

#Usuário

06

#Analista

#cancelar

#SolicitaçãoDeResgate

07

#AnalistaDeAtendimento

#cancelar

#SolicitaçãoDeResgate

08

#AnalistaDeOperação

#cancelar

#SolicitaçãoDeResgate

09

#CarênciaPrimeiroResgate

#ser

#Carência

10

#CarênciaEntreResgate

#ser

#Carência

11

#Carência

#ser

#RegraDeResgate

12

#CarênciaPrimeiroResgate

#ser

#RegraDeResgate

13

#CarênciaEntreResgate

#ser

#RegraDeResgate

14

#Pagamento

#ter

#FormaDePagamento

15

#CréditoEmContaCorrente

#ser

#FormaDePagamento

16

#OrdemDePagamento

#ser

#FormaDePagamento

17

#Doc

#ser

#FormaDePagamento

18

#Ted

#ser

#FormaDePagamento

19

#Doc

#equivaler

#DocumentoDeOrdemDeCrédito

20

#Ted

#equivaler

#TransferênciaEletrônicaDisponível
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21

#Resgate

#contabilizar

#MovimentoContábil

22

#Resgate

#registrar

#MovimentoFinanceiro

23

#Pagamento

#emitir

#Protocolo

24

#Reserva

#possuir

#ParteEmpresa

25

#Reserva

#possuir

#ParteParticipante

26

#Participante

#ser

#Usuário

27

#Cliente

#ser

#Participante

28

#Resgate

#pagar

#Participante

29

#Penalização

#ser

#RegraDeResgate

30

#Penalização

#possui

#TipoDePenalização

31

#PermissãoParaResgate

#ser

#RegraDeResgate

32

#PermissãoResgateTotal

#ser

#PermissãoParaResgate

33

#PermissãResgateParcial

#ser

#PermissãoParaResgate

34

#ResgateTotal

#encerrar

#Plano

35

#Reserva

#possui

#TipoDeReserva

36

#Pmbac

#ser

#Reserva

37

#Rovr

#ser

#Reserva

38

#Pmbac

#equivaler

#ProvisãoMatemáticaDeBenefíciosAConce
der

39

#Rovr

#equivaler

#ReservaDeOutrosValoresARegularizar

40

#Resgate

#emitir

#Protocolo

41

#SolicitaçãoDeResgate

#emitir

#Protocolo

42

#Protocolo

#possui

#TipoDeProtocolo

43

#Resgate

#regulament
ar

#Regra

44

#RegraDeResgate

#ser

#Regra
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45

#RegraDeVesting

#ser

#Regra

46

#Resolução139/140

#ser

#Regra

47

#SaldoMínimo

#ser

#Regra

48

#Regra

#possui

#TipoDeRegra

49

#RegraDeVesting

#possui

#TipoDeRegraDeVesting

50

#LiberaçãoPorIdade

#ser

#RegraDeVesting

51

#LiberaçãoPorTempoDeEmpres
#ser
a

#RegraDeVesting

52

#Resgate

#consultar

#Reserva

53

#Resgate

#alterar

#Reserva

54

#Resgate

#possui

#SituaçãoDoResgate

55

#Resgate

#possui

#TipoDeResgate

56

#Resgate

#possui

#TipoDeTributação

57

#Resgate

#tributar

#TipoDeTributação

58

#Usuário

#solicitar

#Resgate

59

#AnalistaDeAtendimento

#solicitar

#Resgate

60

#AnalistaDeOperação

#solicitar

#Resgate

61

#Participante

#solicitar

#Resgate

62

#Cliente

#solicitar

#Resgate

63

#Solicitado

#ser

#SituaçãoDoResgate

64

#Cancelado

#ser

#SituaçãoDoResgate

65

#Pago

#ser

#SituaçãoDoResgate

66

#Efetivado

#ser

#SituaçãoDoResgate

67

#NãoPenaliza

#ser

#TipoDePenalização

68

#PenalizaçãoACadaReal

#ser

#TipoDePenalização
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69

#PenalizaçãoProporcional

#ser

#TipoDePenalização

70

#PenalizaçãoPercentual

#ser

#TipoDePenalização

71

#PenalizaçãoTotal

#ser

#TipoDePenalização

72

#ProtocoloDaSolicitaçãoDeRes
gate

#ser

#TipoDeProtocolo

73

#ProtocoloDePagamentoDoRes
#ser
gate

#TipoDeProtocolo

74

#ProtocoloDeCancelamentoDo
Resgate

#ser

#TipoDeProtocolo

75

#RegraDeResgate

#ser

#TipoDeRegra

76

#RegraDeVesting

#ser

#TipoDeRegra

77

#Resolução139/140

#ser

#TipoDeRegra

78

#SaldoMínimo

#ser

#TipoDeRegra

79

#ResgateTotal

#ser

#TipoDeResgate

80

#ResgateParcial

#ser

#TipoDeResgate

81

#TributaçãoRegressiva

#ser

#TipoDeTributação

82

#TributaçãoProgressiva

#ser

#TipoDeTributação

83

#TributaçãoCompensável

#equivaler

#TributaçãoProgressiva

84

#TributaçãoDecrescente

#equivaler

#TributaçãoRegressiva

85

#Resgate

#ter

#NúmeroDoResgate

86

#Resgate

#ter

#ValorDoResgate

87

#Resgate

#ter

#DataDoResgate
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Apêndice I - Lista de Lexons

Questões de Competência
ID

Questão
Qual é o volume de resgates solicitados por período?

01

O volume de resgates solicitados no período é calculado por meio da contagem de
instâncias da classe 'SolicitaçãoDeResgate', cuja data de solicitação esteja
compreendida entre a data de início e a data de término do período de pesquisa.
Qual é o volume de resgates pagos por período?

02

O volume de resgates pagos no período é calculado por meio da contagem de
instâncias da classe 'ResgatePago' ou 'Pagamento', cuja data de pagamento esteja
compreendida entre a data de início e a data de término do período de pesquisa.
Qual o valor total dos resgates pagos por período?

03

O valor total dos resgates pagos no período é calculado por meio da somatória do
atributo valor de resgate, pertencente à classe 'ResgatePago' cuja data de
pagamento esteja compreendida entre a data de início e a data de término do
período de pesquisa.
Qual a quantidade de resgates cancelados por período?

04

O volume de resgates cancelados por período é calculado por meio da contagem de
instâncias da classe 'ResgateCancelado', cuja data de cancelamento esteja
compreendida entre a data de início e a data de término do período de pesquisa.
É possível identificar todos os participantes que solicitaram resgate no
período?

05

A lista de participantes que solicitaram resgate no período é obtida por meio da
contagem das instâncias para a regra 'fazSolicitaçãoResgate', cujas subclasses
pertençam às classes 'SolicitaçãoDeResgate' e 'Participante'.
Qual o volume de resgates com tributação regressiva pagos no período?

06

O volume de resgates com tributação regressiva pagos no período é obtido por
meio da contagem das instâncias para a regra 'éTributado', cujas subclasses
pertençam à classe 'TipoDeTributação, cujo valor da tributação seja
'TributaçãoRegressiva' ou 'TributaçãoDecrescente' e cujas subclasses pertençam à
classe 'ResgatePago' ou 'Pagamento'.
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Qual o volume de resgates com tributação progressiva pagos no período?
07

O volume de resgates com tributação progressiva pagos no período é obtido por
meio da contagem das instâncias para a regra 'éTributado', cujas subclasses
pertençam à classe 'TipoDeTributação', cujo valor da tributação seja
'TributaçãoProgressiva' ou 'TributaçãoCompensável' e cujas subclasses pertençam
à classe 'ResgatePago' ou 'Pagamento'.
Qual os analistas que efetuaram cancelamento de resgate?

08

A lista de analistas que efetuaram cancelamento de resgates é obtida por meio da
contagem das instâncias para a regra 'fazSolicitaçãoResgate', cujas subclasses
pertençam às classes 'ResgateCancelado' e 'Analista'.
Quais os participantes que mais solicitaram resgate no perído?

09

A lista de participantes que mais solicitaram resgate no período é obtido por meio
da contagem das instâncias para a regra 'fazSolicitaçãoResgate', cujas subclasses
pertençam às classes 'SolicitaçãoDeResgate', que a data de solicitação esteja
compreendida entre a data de início e a data de término do período de pesquisa e
cujas subclasses pertençam à classe 'Participante'.
Qual o valor de imposto de renda referente aos resgates solicitados no
período?

10

O valor do imposto de renda referente aos resgates solicitados no período é obtido
pela listagem do atributo valor do imposto de renda, cujas instâncias pertençam à
classe 'ResgatePago' ou 'Pagamento' e cuja data de pagamento esteja
compreendida entre a data de início e a data de término do período de pesquisa.
Qual a forma de pagamento mais utilizada para pagamento de resgate?

11

A forma de pagamento mais utilizada para pagamento de resgate é obtida pela
contagem do atributo forma de pagamento, cujas instâncias pertençam à classe
'ResgatePago' ou 'Pagamento' e que possua subclasse pertencente à classe
'FormaDePagamento'.
Qual o volume de resgates totais pagos por período?

12

O volume de resgates totais pagos no período é calculado por meio da contagem
das instâncias da classe 'ResgatePago' ou 'Pagamento', cuja data de solicitação
esteja compreendida entre a data de início e a data de término do período de
pesquisa e cujas subclasses pertençam à classe 'TipoDeResgate' o o valor da
classe seja total.
Qual o volume de resgates parciais pagos por período?

13

O volume de resgates parciais pagos no período é calculado por meio da contagem
das instâncias da classe 'ResgatePago' ou 'Pagamento', cuja data de solicitação
esteja compreendida entre a data de início e a data de término do período de
pesquisa e cujas subclasses pertençam à classe 'TipoDeResgate' o o valor da
classe seja parcial.
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Qual o valor dos resgates contabilizados por período?
14

O valor dos resgates contabilizados no período é calculado pela somatória do
atributo valor do resgate, pertencentes à classe 'ResgatePago', cujas instâncias
pertençam à regra 'fazContabilização' e cuja data de pagamento esteja
compreendida entre a data de início e a data de término do período de pesquisa.
Qual o valor financeiro referente ao resgate movimentado por período?

15

O valor financeiro dos resgates no período é calculado pela somatório do atributo
valor do resgate, pertencentes à classe 'ResgatePago', cujas instâncias pertençam
à regra 'fazRegistroFinanceiro' e cuja data de pagamento esteja compreendida
entre a data de início e a data de término do período de pesquisa.
Qual o tipo de reserva sofreu maior volume de resgates no período?

16

O tipo de reserva que sofreu o maior volume de resgates no período é obtido por
meio da contagem das instâncias da classe 'ResgatePago' ou 'Pagamento', cuja
data de pagamento esteja compreendida entre a data de início e a data de término
do período de pesquisa e cujas instâncias pertençam à subclasse 'Pmbac' ou 'Rovr'.
Quais planos estão em carência para primeiro resgate no período?

17

Os planos em carência entre resgate no período são obtidos pela contagem da
classe 'Regra', cujas subclasses pertençam às instâncias da classe
'CarênciaEntreResgate' e possuam instâncias para a regra 'possuiTipoDeRegra'e
sejam subclasses da classe 'ResgatePago' ou 'Pagamento' e a data de solicitação
esteja compreendida entre a data de início e a data de término do período de
pesquisa. Não é possível identificar o plano, uma vez que o modelo não possui
atributos para este fim.
Quais planos estão em carência entre resgates no período?

18

Os planos em carência entre resgate no período são obtidos pela contagem da
classe 'Regra', cujas subclasses pertençam às instâncias da classe
'CarênciaPrimeiroResgate' e possuam instâncias para a regra
'possuiTipoDeRegra'e sejam subclasses da classe 'ResgatePago' ou 'Pagamento' e
a data de solicitação esteja compreendida entre a data de início e a data de término
do período de pesquisa. Não é possível identificar o plano, uma vez que o modelo
não possui atributos para este fim.
Quais e quantos resgates sofreram penalização no período?

19

Os resgates penalizados no período são obtidos pela contagem da classe 'Regra',
cujas subclasses pertençam às instâncias da classe 'Penalização', possuam
instâncias para a regra 'possuiTipoDeRegra', sejam subclasses da classe
'ResgatePago' ou 'Pagamento' e a data de solicitação esteja compreendida entre a
data de início e a data de término do período de pesquisa.
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Quais e quantos resgates tiveram pemissão para resgate total no período?

20

Os resgates com permissão para resgate total no período são obtidos pela
contagem da classe 'Regra', cujas subclasses pertençam às instâncias da classe
'PermissãoResgateTotal', possuam instâncias para a regra 'possuiTipoDeRegra',
sejam subclasses da classe 'ResgatePago' ou 'Pagamento' e a data de solicitação
esteja compreendida entre a data de início e a data de término do período de
pesquisa.
Quais e quantos resgates tiveram permissão para resgate parcial no
período?

21

Os resgates com permissão para resgate parcial no período são obtidos pela
contagem da classe 'Regra', cujas subclasses pertençam às instâncias da classe
'PermissãoResgateParcial', possuam instâncias para a regra 'possuiTipoDeRegra',
sejam subclasses da classe 'ResgatePago' ou 'Pagamento' e a data de solicitação
esteja compreendida entre a data de início e a data de término do período de
pesquisa.
Quais e quantos resgates tiveram aplicação da resolução 139/140 no
período?

22

Os resgates com aplicação da resolução 139/140 no período são obtidos pela
contagem da classe 'Regra', cujas subclasses pertençam às instâncias da classe
'Resolução139/140', possuam instâncias para a regra 'possuiTipoDeRegra', sejam
subclasses da classe 'ResgatePago' ou 'Pagamento' e a data de solicitação esteja
compreendida entre a data de início e a data de término do período de pesquisa.
Quais e quantos resgates tiveram aplicação de saldo mínimo?

23

Os resgates com aplicação de saldo mínimo no período são obtidos pela
contagem da classe 'Regra', cujas subclasses pertençam às instâncias da classe
'SaldoMínimo', possuam instâncias para a regra 'possuiTipoDeRegra', sejam
subclasses da classe 'ResgatePago' ou 'Pagamento' e a data de solicitação esteja
compreendida entre a data de início e a data de término do período de pesquisa.
Qual o valor médio do saldo mínimo?

24
O valor médio do saldo mínimo é obtido pela média aritimética do atributo valor do
saldo mínimos, pertencente às instâncias da classe 'SaldoMínimo'.
Quais e quantos resgates tiveram aplicação da regra de vesting na qual o
percentual da parte empresa foi liberado com base na idade do participante?

25

Os resgates que tiveram aplicação de regra de vesting é obtido pela listagem da
classe 'Regra', cujas subclasses pertençam às instâncuas da classe
'RegraDeVesting', possuam instânicas para a regra 'possuiTipoDeRegra', sejam
subclases da classe 'ResgatePago' ou 'Pagamento' e a data de solicitação esteja
compreendida entre a data de início e a data de término do período de pesquisa.
Não foi possível identifcar qual o percentual da reserva empresa foi liberado com
base na idade do participante.
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Apêndice J - Métricas calculadas por meio do OntoQA

Avaliação por meio do OntoQA
Dimensão Estrutural
Métrica

Valor

Total de Classes

58

Total de Relacionamentos

15

Grau de Expressividade

23,07%

Profundidade

2,50%

Dimensão Lógica
Métrica

Valor

Percentual de utilização dos atributos

38,00%

Percentual de utilização das classes

69,44%

Grau de Conectividade
Classe
Reserva

Grau de Conectividade
3

Resgate

2

Regra

1

Protocolo

1

Analista

0

Coesão
Classe
Reserva

Coesão
3

Resgate

2

Regra

1

Protocolo

1
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Grau de Importância
Class
DomíniosDoResgate

Grau de Importância
13,88

TipoDePenalização

13,88

DomíniosDaReserva

11,11

SituaçãoDoResgate

11,11

TipoDeRegra

11,11

TipoDeProtocolo

8,33

FormaDeReserva

5,55

TipoDeRegraDeVesting

5,55

TipoDeResgate

5,55

Regra

0

