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RESUMO

O crescimento do uso da tecnologia nos mais diferentes setores da economia e em
praticamente todos os países, tem desafiado legisladores e reguladores a um grau
sem precedentes na criação de normas que acompanhem a inovação tecnológica e a
transformação digital. A conformidade com uma quantidade crescente de normas é
uma preocupação relevante das empresas para que não sofram altas multas, danos
na reputação e até encerramento de suas atividades comercias. As normas possuem
obrigações, deveres e proibições que exigem mudanças e adequações nos processos
de negócio e consequentemente nos sistemas computacionais que os suportam para
que a empresa esteja em conformidade com estas normas. Para atingir tal
conformidade, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma arquitetura de
processos de negócio na qual a norma seja relacionada aos processos de negócio da
empresa. Desta forma, a arquitetura possibilita identificar as mudanças necessárias
nos processos de negócio da empresa para que a norma seja atendida. A validação
da arquitetura de processos proposta foi planejada para relacionar a Circular nº 3.765
do BACEN com os processos de negócio de uma empresa brasileira provedora de
meios de pagamentos digitais.

Palavras-chave: arquitetura de processos de negócio; normas; regulatórios;
conformidade regulatória.

ABSTRACT
Norms-Oriented Business Process Architecture
The growth in the use of technology in the most diverse sectors of the economy and in
practically all countries has been challenging legislators and regulators to an
unprecedented degree in the creation of norms that keep up with technological
innovation and digital transformation. Compliance with an increasing amount of
standards is a relevant concern of companies so that they do not suffer high fines,
damage to reputation and even closure of their trade activities. Norms have
obligations, duties and prohibitions that require changes and adjustments in business
processes and hence in computer systems that support them in order to ensure that
the company complies with these norms. To achieve the mentioned compliance this
work proposes the development of a business process architecture in which the norm
is related to business processes. In this way, architecture makes it possible to identify
the necessary changes in the company’s business processes so that the norm can be
achieved. The validation of the proposed process architecture was planned to relate
Rule No 3,765 of BACEN, Brazilian Central Bank, with the business processes of a
Brazilian payment services provider.

keywords: business process architecture; norms; regulations; norms compliance.
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1

INTRODUÇÃO
Esta seção apresenta as considerações iniciais sobre a pesquisa, os objetivos,

os trabalhos relacionados que a justificam, a abrangência e a metodologia utilizada
nesta pesquisa.
1.1 Considerações iniciais
A transformação digital é caracterizada por uma fusão de tecnologias que torna
cada vez mais difícil diferenciar, categorizar e estabelecer as fronteiras entre as
esferas física, digital e biológica (SCHWAB, 2018).
Esta transformação digital se expandiu significativamente em diversos setores
da economia e é crescente o surgimento de empresas baseadas em tecnologia que
tem o sufixo tech acrescido ao setor em que atuam. Como exemplos deste fenômeno,
no setor financeiro estas empresas são chamadas de Fintechs, no setor de seguros,
Insurtechs, Healthtechs na saúde e Agrotechs no setor de agropecuária. E
recentemente as atenções estão cada vez maiores nas RenTechs (Renewable Energy
Techs and Companies), empresas de tecnologia e startups que estão entrando no
setor de energia com tecnologias renováveis (CAPGEMINI, 2018).
Com o crescimento do uso da tecnologia nos mais diferentes setores da
economia e em praticamente todos os países, legisladores e reguladores estão sendo
desafiados a um grau sem precedentes (SCHWAB, 2018). Há um aumento nas
normas exigidas tanto pelo governo quanto pela própria indústria as quais as
empresas devem estar em conformidade.
Como exemplo deste crescimento acelerado de normas, numa escala global, é
estimado quue até 2020, os bancos globais serão obrigados a cumprir mais de
120.000 páginas de normas (KUMAR, 2016).
Estas normas exigem que as empresas adequem seus processos de negócio
para que estejam em conformidade com uma quantidade cada vez maior de normas.
E adequar os processos de negócio, principalmente em empresas baseadas em
tecnologia, exige que os sistemas computacionais que suportam estes processos de
negócio estejam ajustados para atender as exigências das normas (ELGAMMAL et
al., 2016; VAN DER BEEK, TRIENEKENS e GREFEN, 2012).
Diversos autores (WALPORT, 2018; MAUPIN, 2017; ZHOU et al., 2017; HESS,
2017), são enfáticos quanto ao papel dos sistemas de informação em relação às
normas e regulatórios ao afirmar que em mercados criados e somente possíveis
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através de sistemas baseados em tecnologia, as normas são intrinsicamente
relacionadas aos produtos e serviços, inclusive em alguns casos, as normas estão
efetivamente incorporadas no próprio código fonte dos sistemas.
Para que as empresas estejam em conformidade regulatória, as normas
precisam ser consideradas na arquitetura, construção e manutenção dos sistemas de
computacionais que suportam os processos de negócio das empresas.
1.2 Objetivo
Este trabalho tem como objetivo apresentar a relacionamento entre normas e
uma empresa por meio de uma arquitetura de processos de negócio.
A figura 1 sintetiza o objetivo deste trabalho que é desenvolver uma arquitetura
de processos que torne evidente e explícito o relacionamento entre as normas e os
processos de negócio de uma empresa.
Figura 1 – Arquitetura de processos de negócio orientada a normas

Fonte: Elaborado pela autora

Na composição desta arquitetura, as normas são consideradas como o
principal componente. Estas normas devem ser relacionadas aos processos de
negócio da empresa e consequentemente aos sistemas que suportam estes
processos. O relacionamento entre as normas e os processos de negócio é realizado
por meios das regras de negócio extraídas da norma. Estas regras de negócio contém
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as obrigações, deveres e restrições descritas no texto da norma e precisam ser
extraídas e relacionadas aos processos de negócio aos quais estas regras de negócio
são aplicáveis.
Esta arquitetura está baseada no método de interpretação de regras com uso
do SBVR (Semantics Of Business Vocabulary And Rules) de Abi-Lahoud et al. ,2013,
no SBVR (OMG, 2017), no método para gestão integrada de mudanças regulatórias
proposto por Sunkle, Kholkar e Kulkarni (2015a), no método centrado em entidades
empresariais de Gonzalez-Lopez e Bustos (2016) e no método de Pesantes (2015)
para projetar uma arquitetura de processos de software específico de domínio em um
ambiente multimodelos (DS-SPAM - domain-specific software process architecture
supporting a multimodel environment).
As regras de negócio extraídas das normas, os processos de negócio da
empresa e o mapeamento entre as normas, regras e processos de negócio serão
utilizados para compor o ponto de vista arquitetural da empresa do RM-ODP
(Reference Model of Open Distributed Processing), formando uma arquitetura de
processos de negócio orientada a normas.
Desta forma, esta pesquisa, por meio de uma arquitetura de processos de
negócio, visa relacionar as normas aos processos de negócio e evidenciar as
mudanças que estas normas exigem nos processos de negócio da empresa. Como
os

processos

de

negócio

são

suportados

por

sistemas

computacionais,

consequentemente estes provavelmente também precisarão de ajustes para que os
processos de negócios e a empresa esteja em conformidade com as normas.
1.3 Justificativa
A conformidade com as normas é uma preocupação relevante das empresas
pois as penalidades para a não conformidade regulatória podem variar desde altas
multas, danos na reputação e até na determinação da suspensão e encerramento das
atividades comerciais de uma empresa.
Para que uma empresa tenha conformidade regulatória, é necessário que os
processos de negócio estejam em conformidade com as normas (SUNKLE,
KHOLKAR e KULKARNI, 2015a) e o gerenciamento da conformidade com as normas
implica em descobrir, extrair e descrever diversas regras de negócio oriundas das
normas e que modificam os processos de negócios (AKHIGBE et al., 2015).
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Para extrair regras de negócios a partir de normas, membros do GRCTC
(Governance, Risk e Compliance Technology Centre) desenvolveram um método de
interpretação de normas com uso do SBVR aplicado nas normas americanas de
prevenção a lavagem de dinheiro (ABI-LAHOUD et al., 2013)
Para atender um setor cada vez mais regulado, o GRCTC foi fundado em 2013
na Irlanda com o objetivo de fornecer soluções inovadoras baseadas em tecnologias
semânticas e ajudar a resolver os problemas de conformidade regulatória do setor
financeiro.
No Brasil, Polizel (2016) utilizou a metodologia de interpretação de normas
desenvolvida pelo GRTC (ABI-LAHOUD et al., 2013) ao propor uma ontologia que
pretende contribuir na elaboração de arquiteturas de dados e tecnologia da
informação utilizadas pelas instituições financeiras, para que estas atendam aos
órgãos reguladores em relação a Regulação Prudencial (normas de gestão de riscos
do sistema financeiro brasileiro).
Sunkle, Kholkar e Kulkarni (2015a) propõe um método para gestão integrada
de mudanças regulatórias baseado no padrão SBVR para relacionar normas, regras
de negócio e processos de negócio. No trabalho em que o método é apresentado, ele
é aplicado em um cenário de um típico banco indiano para garantir a conformidade
com a norma KYC (Know Your Customer) que tem como principais objetivos coibir a
lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo.
Nos trabalhos relacionados a esta pesquisa, embora as normas consideradas
se refiram ao mercado financeiro, não foram utilizadas normas relacionadas
especificamente a meios de pagamento digitais. Nesta pesquisa busca-se abordar
este tipo de norma ao se utilizar a Circular nº 3.765, de 25/9/2015 do BACEN (Banco
Central do Brasil) que regula o processo de liquidação de pagamentos realizados com
cartões de crédito e débito, em um contexto de uma empresa PSP (provedora de
serviços de pagamento) atuante no mercado brasileiro.
A arquitetura de processos de negócio resultante deste trabalho permite
relacionar a norma aos processos de negócio por ela afetados. Desta forma esta
arquitetura

fornece

subsídios

para

os

ajustes

necessários

computacionais que suportam estes processos de negócio.

nos

sistemas
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1.4 Abrangência
O escopo desta pesquisa está contido no relacionamento entre a norma do
BACEN que regula a liquidação dos pagamentos realizados com cartão de crédito e
cartão de débito em uma empresa PSP atuante no mercado de pagamentos brasileiro
que provê meios de pagamento digitais dos tipos de cartão de crédito, cartão de débito
e boleto.
A norma é bastante abrangente, cobrindo não apenas os aspectos de
tecnologia, como também outros escopos. O escopo deste trabalho contempla os
processos de negócio suportados por sistemas computacionais.
Os processos de negócio da PSP que não forem referentes aos meios de
pagamento digitais de cartão de crédito e cartão de débito não fazem parte do escopo
deste trabalho.
O foco deste trabalho é evidenciar o relacionamento entre as normas e os
processos de negócios da empresa. Para isto será descrito o ponto de vista
arquitetural da empresa do RM-ODP, considerando as regras de negócio oriundas
das normas e que guiam e direcionam os processos de negócio desta empresa PSP.
Esta restrição sobre o uso apenas da visão empresa não é prejudicial ao
artefato proposto, pois neste trabalho entende-se que nesta visão estão
representadas as regras de negócio relacionadas a norma e aos processos de
negócio por ela impactados.
1.5 Método de trabalho
O método de trabalho desta pesquisa é o DSR (design science research), que
é uma forma de produção de conhecimento científico com a intenção de resolver
problemas do mundo real e ao mesmo tempo, fazer uma contribuição de
conhecimento (WIERIGA, 2014).
O DSR é orientado à solução de problemas através de um artefato. Um artefato
pode ser um processo, um método, uma técnica, um processo, um componente
computacional, etc (WIERIGA, 2014). Neste trabalho o artefato é uma arquitetura de
processos. O objetivo deste artefato é ser aplicável e auxiliar na resolução do
problema de relacionamento e impactos causados pelas normas em uma empresa.
Estas normas e a empresa formam o contexto social deste trabalho.
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O contexto de conhecimento é formado pelo embasamento teórico que neste
trabalho é composto por fundamentos e metodologias sobre o relacionamento entre
normas, regras e processos de negócios. Utilizando este conhecimento, é proposto
um artefato que seja aplicável no contexto social citado anteriormente e que também
contribua para o conhecimento já existente ao sugerir uma arquitetura de processos
de negócio orientada a normas.
Uma forma de utilização da DSR é a partir de um problema de projeto, formular
questões sobre o artefato, sobre seu contexto de problema e sobre a interação entre
os dois (WIERIGA, 2014). Estas questões guiam o desenvolvimento da pesquisa e
podem ser questões de conhecimento (objetivam contribuir com a base de
conhecimento) ou questões sobre problemas de design (propõem melhorar o contexto
social do problema).
Ao se responder as questões extraídas do problema inicial, o conhecimento é
retornado para a atividade de resolução de problemas do projeto (WIERIGA, 2014).
No contexto social desta pesquisa no qual a empresa precisa estar em
conformidade com uma quantidade cada vez maior de normas que exigem adequação
em seus processos de negócio em prazos determinados, baseadas neste problema e
na pesquisa bibliográfica realizada, foram criadas questões e perguntas que
conduziram esta pesquisa, apresentadas na figura 2.
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Figura 2 – Questões e perguntas de condução da pesquisa

Fonte: Elaborado pela autora

a) Como representar o relacionamento entre normas e uma empresa?
Esta questão guia a revisão teórica sobre como se relacionar normas e
empresas para que seja garantida a conformidade entre as normas e a
empresa.
b) Como associar normas a processos de negócio?
Nesta questão, busca-se identificar métodos para que seja possível
associar as normas aos processos de negócio que suportam a empresa.
c) Como extrair regras de negócio dos textos das normas?
Com esta questão, busca-se métodos para extrair das normas as
obrigações e proibições as quais os processos de negócio estarão sujeitos,
guiados por regras de negócio oriundas das normas.
d) Como construir um vocabulário de regras de negócio?
Esta questão procura métodos para criar um vocabulário a partir das regras
de negócio extraídas das normas com semântica própria determinada pela
norma.
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e) Como construir um vocabulário de processos de negócio?
Esta questão busca construir um vocabulário a partir dos processos de
negócio que suportam a empresa e utilizam vocabulário formado por jargões
e semântica própria inerente a empresa.
f) Como construir um dicionário terminológico a partir de vocabulários de
regras e processos de negócio?
Esta questão busca como relacionar os vocábulos utilizados no vocabulário
de regras de negócio e no vocabulário de processos de negócio,
estabelecendo um significado compartilhado entre estes vocabulários.
g) Como representar o relacionamento entre regras de negócio e processos
de negócio?
Esta questão visa orientar a representação do relacionamento entre as
regras de negócio extraídas das normas e os processos de negócio da
empresa.
h) Como desenvolver uma arquitetura de processos de negócio orientada a
normas?
Esta questão busca orientar o processo de desenvolvimento da arquitetura
de processos composta por elementos oriundos das normas e pelos
processos da empresa.
i) A arquitetura representa o relacionamento entre processos e normas?
Esta questão orienta a aplicação do artefato produzido para atender ao
contexto social formado pela empresa através de seus processos e as
normas as quais a empresa deve estar em conformidade.
1.6 Organização do trabalho
Esta subseção apresenta como este trabalho está estruturado.
A seção 2 apresenta o contexto social desta pesquisa com o relacionamento
entre as normas e empresas baseadas em tecnologia. Também contém a base de
conhecimento para este trabalho formada pelo relacionamento entre normas, regras
de negócio e processos de negócio que formam a arquitetura de processos e os
métodos relacionados.
A seção 3 descreve o modelo conceitual da pesquisa e método que guia os
processos necessários para construção da arquitetura de processos de negócio
orientada a normas.
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A seção 4 apresenta a pesquisa-ação técnica que valida o artefato proposto
para evidenciar o relacionamento entre as normas e a empresa, assim como análise
dos resultados deste trabalho.
A seção 5 apresenta a conclusão deste trabalho.
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2

ARQUITETURA DE PROCESSOS DE NEGÓCIO E REGRAS DE NEGÓCIO
NO CONTEXTO REGULATÓRIO

Nesta seção são apresentados os conceitos que fundamentam esta pesquisa
bem como os trabalhos relacionados. Inicialmente será apresentado o relacionamento
entre as normas e as empresas afetadas pela transformação digital. Em seguida será
apresentado como as normas, através das regras de negócio afetam os processos de
negócio e como a base teórica para desenvolver uma de arquitetura de processos de
negócios.
2.1 Normas
Segundo Houaiss (2014), norma é aquilo que regula procedimentos ou atos;
regra, princípio, padrão. De acordo com a OMG (2015), normas são diretrizes ou
regras feitas ou mantidas por uma autoridade, que pode ou não ser governamental.
Neste trabalho são consideradas normas quaisquer diretrizes oriundas tanto de
entidades governamentais como auto-regulamentações da indústria que contenham
obrigações, deveres e restrições que a empresa deva atender e estar em
conformidade e que tenha a possibilidade de ter seu cumprimento exigido, se
necessário, com o emprego da força e da coerção.
Em seu artigo “Fatos e instituições: um mundo feito de normas", Guerra (2005)
afirma que
[...] podemos perceber, com alguma clareza, que vivemos num mundo
constituído ou feito por regras (se não, obviamente, na sua totalidade,
com certeza na suas partes mais relevantes para nós).

Sob a perspectiva empresarial, esta afirmação pode ser comprovada com a
quantidade considerável de normas as quais as empresas precisam estar em
conformidade e a influência destas normas na rotina destas empresas.
As normas são uma das principais influências externas nas organizações,
exigindo alterações nas regras de negócio com consequente impactos nos processos
de negócio por elas guiados e nos sistemas de software que os suportam (OMG,
2015).
Butenko e Larouche (2015) explanam sobre a discussão no papel das normas
como propulsoras da inovação ou normas com o papel de regularem a inovação. Em
seu trabalho, apontam que o direito e a economia focam primariamente em regular
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para inovar, enquanto a tecnologia foca em como regular a inovação, neste caso,
sendo a inovação o objeto regulatório.
Segundo Lazzarini (2016), as agências reguladoras são uma força poderosa
para regular e desenvolver mercados, com um papel fundamental para atrair
investimentos, sendo a estabilidade do ambiente regulatório um dos fatores que mais
pesam na hora de o investidor escolher em que país vai aplicar seu dinheiro. Neste
caso, o papel da regulamentação é criar um ambiente que possa influenciar
positivamente a motivação e a capacidade das empresas para inovar (ASHFORD e
HALL, 2011).
No Brasil foram criadas agências reguladoras que estabelecem regras para
setores do mercado explorados por empresas de forma a assegurar os interesses
públicos. Estas agencias, além de exercer controle e fiscalização destes setores,
também tem como função criar normas disciplinadoras para o setor regulado (IDEC,
2019). Uma tabela com estas agências está no anexo A.
Dentre os setores em que a tecnologia e as normas se destacam, está o setor
financeiro e as empresas baseadas em tecnologia, as Fintechs estão entre as mais
conhecidas.
Neste setor é possível verificar a regulamentação da inovação no caso da
norma do BACEN, a Circular 3.886/18 (BALDUCCINI et al., 2018) que disciplinou a
figura do subcredenciador, que é um tipo de empresa que atua como provedora de
serviços de pagamentos (PSP). Empresas deste tipo têm apresentando crescimento
significativo e estão entre as principais fintechs atuantes no mercado brasileiro,
tornando estas empresas relevantes no Sistema Financeiro Nacional (SFN).
Com a sua regulamentação, estas empresas deverão estar em conformidade
com as normas vigentes e atentas as futuras normas, que impactarão diretamente os
sistemas de softwares destas empresas.
Também neste segmento é possível verificar a regulamentação como
impulsionadora da inovação.
Em seu relatório de adoção global de sistemas de pagamentos de varejo em
tempo real (RT-RPS - Real-Time Retail Payment Systems), a SWIFT, sociedade
global da qual participam grandes instituições financeiras, indica que no Brasil, assim
como na maioria dos países considerados nesse estudo, um dos principais
motivadores para que o RT-RPS seja adotado, será a exigência dos órgãos
reguladores (SWIFT, 2015).
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A figura 3 indica os principais fatores que influenciam na adoção do sistema
global de pagamentos instrantâneos. A esquerda, o gráfico circular contém os fatores
que direcionam a adoção do RT-RPS. A competição é o menor fator para adoção do
RT-RPS, seguida por interesses comerciais com um percentual muito próximo. A
iniciativa regulatória é o grande fator direcionador para adoção desse sistema. A
direita da figura, são mostrados os impactos que os reguladores esperam que sejam
favoráveis ao consumidores, como a evolução da plataforma de pagamentos
instantâneos e proteção do consumidor. Para o Brasil, são esperados o aumento da
inclusão financeira e o tratamento de eventos macroeconômicos, que se referem
especificamentre ao Brasil, com a perda de confiança na moeda local devido a
combinação de hiperinflação e processo atual que possui um período entre o
pagamento e o recebimento do pagamento, muito comum no caso de cartões de
crédito. O sistema de pagamentos em tempo real tornaria possível reutilizar o dinheiro
imediatamente e limitar o impacto do aumento de preços.
Figura 3 - Fatores que influenciam na adoção do sistema global de pagamentos instantâneos

Fonte: Traduzido de SWIFT (2015)

Como confirmação desse relatório foi publicada a Portaria 97909/18 de
03.05.2018 (BACEN, 2018b) constituindo um grupo de trabalho temático para
proposição de ecossistema de pagamentos instantâneos, no âmbito do fórum de
arranjos e instituições de pagamento, sob coordenação do BACEN.
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Segundo o relatório World Payments Report 2018, o segmento de pagamentos
está passando por um caminho cíclico na jornada de normas regulatórias e iniciativas
do mercado. As normas e as iniciativas do mercado vão da padronização para a
inovação e de volta para a padronização. Além disso, as regulamentações do governo
e auto-regulamentações de mercado conflitantes colocam desafios operacionais e de
implementação que impedem a transição para o novo ecossistema de pagamentos
(CAPGEMINI e BNP PARIBAS, 2018).
Ainda de acordo com esse relatório, em todo o mundo, uma multiplicidade de
regulamentações do governo e auto-regulamentações de mercado estão sendo
implementados nos âmbitos nacional, regional e global e vários países incluindo
Cingapura, Tailândia, Indonésia, China e Camboja, estão introduzindo normas e
regras para melhorar a eficiência sistêmica e proteger os clientes (CAPGEMINI e BNP
PARIBAS 2018).
Além do segmento de pagamentos, no setor financeiro, os bancos também são
sujeitos a constante mudanças nas normas existentes e uma quantidade cada vez
maior de novas normas.
No setor de saúde, com o aumento de empresas baseadas em tecnologia que
oferecem produtos serviços relacionados a saúde (Healthtechs), a HIPAA (Health
Insurance

Portability

and

Accountability

Act

ou

Lei

de

Portabilidade

e

Responsabilidade de Seguros de Saúde) é origem de muitas obrigações e deveres
que devem ser atendidos pela tecnologia (FREUNDLICH e FREUNDLICH, 2018). Os
principais provedores de serviços em nuvem, Amazon, Azure e Google Cloud Platform
destacam que estão em conformidade com esta norma e em conformidade para
processar, armazenar e transmitir PHI (Protected Health Information – informações de
saúde protegidas) (AMAZON, 2018; MICROSOFT, 2018; GOOGLE, 2018).
Além das normas aplicáveis em setores específicos da economia, há normas
multisetoriais. Além de ser aplicável em qualquer setor em que os produtos e serviços
sejam baseados em tecnologia, a GDPR (General Data Protection Regulation Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) é aplicável em âmbito mundial, pois
é um conjunto de regras de proteção de dados que trata da privacidade e da
propriedade dos dados dos clientes finais para empresas que operam na Europa,
independente do país no qual estejam baseadas (EUROPEAN COMISSION, 2018).
No Brasil foi criada a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) (PLANALTO, 2018) que
também trata da privacidade e da propriedade dos dados
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É possível comprovar Guerra (2005) de que o mundo é feito de normas, da
mesma forma que é possível atestar a afirmação de Schwab (2018) de que a
tecnologia está cada vez mais presente nos mais diversos segmentos da economia,
afetando quase todos os setores em todos os países. Desta forma as normas e a
tecnologia estão intrinsicamente relacionadas as empresas.
Porém apesar das normas serem impostas, é a empresa que decidirá como
reagirá às normas e adotará regras de negócio para garantir o cumprimento das
mesmas. (OMG, 2017).
2.2 Regras de negócio
Segundo a OMG (2015), as regras de negócio são as diretrizes que guiam os
processos de negócio. São praticáveis sob o domínio de uma empresa, que pode
optar por alterar ou descartar uma regra ao seu próprio critério (OMG, 2017).
Geralmente são expressas em linguagem natural, sendo uma diretriz destinada
a governar, guiar ou influenciar o comportamento de negócio (OMG, 2015).
2.2.1 SBVR
O SBVR (Semantics of Business Vocabulary And Rules) é um padrão no qual se
pode basear para capturar as regras de negócio a partir das normas (POLIZEL, 2016;
CECI, AL KHALIL, e O'BRIEN, 2016; SUNKLE, KHOLKAR e KULKARNI, 2015a; ABILAHOUD et al., 2013).
O SBVR é um padrão do OMG (Object Management Group) para documentar a
semântica de vocabulários e regras de negócio. Seu objetivo é ser um padrão
aplicável em qualquer domínio de negócio para qualquer tipo de organização (OMG,
2017).
Embora seja idealizada para o uso de pessoas de negócio sem que seja
necessário conhecimento de TI, também fornece especificações para que seja
possível a troca de vocabulário entre ferramentas de software (OMG, 2017).
O SBVR apresenta abordagens para capturar acomodações, exceções e
autorizações da especificação do SBVR (OMG, 2017).
a) Abordagem 1 – Elementos gerais de orientação acomodam casos mais
específicos: esta abordagem utiliza um conceito mais especifico que pode
ser utilizado de forma mais ampla.
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A tabela 1 tem como exemplo, duas afirmações expressão um conceito
genérico (cartão) e um conceito mais específico (cartão de crédito e de
débito) para o meio de eletrônico de pagamento cartão.
Tabela 1 – Abordagem 1 - Elementos gerais de orientação que acomodam casos
mais específicos

ID

Regra de negócio

RN1.1

Todo pagamento com cartões deve ter a liquidação centralizada.

RN1.2

Todo pagamento com cartão de crédito ou débito deve ter a liquidação
centralizada.

Fonte: Elaborado pela autora

b) Abordagem 2 - Utilização de um conceito de negócio para expressar

autorização: nos exemplos da tabela 2, o conceito é “provedor de serviços
de pagamento (PSP)”. Dada a definição do conceito, as duas afirmações
atendem ao mesmo requisito de negócio dentro de determinada PSP.
Tabela 2 – Abordagem 2 - Utilização de um conceito de negócio para expressar
autorização

ID

Regra de negócio

RN2.1

Os provedores de serviços de pagamento (PSPs) devem realizar a
liquidação centralizada de pagamentos com cartões.

RN2.2

A PSP X deve realizar a liquidação centralizada de pagamentos com
cartões.

Fonte: Elaborado pela autora

c) Abordagem 3 - Articular elementos de orientação para evitar exceções:
nesta abordagem, duas regras são afirmadas individualmente de forma a
serem mutuamente excludentes. A tabela 3 mostra ilustra a aplicação desta
abordagem.
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Tabela 3 – Abordagem 3 - Articular elementos de orientação para evitar exceções

ID

Regra de negócio

RN3.1

Apenas liquidação de pagamentos com cartões devem ser realizadas
via liquidação centralizada.

RN3.2

A liquidação de pagamentos com boletos não deve ser realizada de
forma centralizada.

Fonte: Elaborado pela autora

Os principais termos e definições do SBVR utilizados nesta pesquisa são o
vocabulário de negócio e o dicionário terminológico.
No contexto de SBVR, o vocabulário de negócio é um conjunto de palavras
utilizadas por determinado grupo, empresa ou campo de conhecimento. Contém
apenas designações e formulações de conceitos e não é um dicionário (OMG, 2017).
No dicionário terminológico, os termos do vocabulário de negócio são
conceituados, descritos e definidos. Também contém exemplos descritivos, notas,
declarações de regras de definição e outras representações de informações sobre os
conceitos (OMG, 2017).
A figura 4 contém um esquema que representa o relacionamento entre o
dicionário terminológico, que exibe o vocabulário e expressa o corpo de significado
compartilhado. O corpo de significado compartilhado consiste em um conjunto de
conceitos e regras com um significado compartilhado por uma comunidade semântica
(OMG, 2017a). No caso deste trabalho, a comunidade semântica se refere a empresa
ou domínio de negócio considerados no escopo de aplicação do processo de criação
da arquitetura de processos de negócio orientada a normas.
Figura 4 – Dicionário terminológico

Fonte: Traduzido de OMG (2017)
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2.3 Método para interpretação de normas
Segundo Ceci, Al Khalil, e O'Brien (2016), os conceitos importantes são
explicitamente definidos nos textos normativos e uma parte significativa das relações
entre as entidades reguladas pode ser encontrada no texto da norma ou em normas
relacionadas.
Porém devido à complexidade das normas, nas quais nem todo o texto pode se
aplicar a determinada empresa, o método de interpretação de normas com o SBRV
de Abi-Lahoud et al. (2013) propõe um processo para extração de regras de negócio
do texto da norma.
O GRCTC tem estudado o tema de interpretação de normas e em 2013, seus
membros publicaram um método para interpretação de normas com a utilização do
SBVR (ABI-LAHOUD et al., 2013).
Nesse método, uma norma e os documentos e normas relacionados a ela são
examinados.
a) De maneira iterativa, esta cadeia de relacionamento entre normas e
documentos relacionados as normas é analisada e os substantivos são
identificados e é produzida uma lista de substantivos.
Estes documentos relacionados podem ser normas ou documentos
diversos aos quais a própria norma faz referência em seu texto.
b) Na análise da norma, são procurados os substantivos que indiquem as
entidades que são o objeto de regulação da norma. Estes susbtantivos são
separados em uma lista e são conceituados utilizando as definições
presentes nas próprias normas e documentos relacionados a elas. É feito
um exame minucioso no texto da norma até que não haja ambiguidade no
significado destes substantivos.
c) O texto da norma é examido e são procuradas as sentenças que possuem
palavras que indicam restrições, obrigações e proibições. Estas ações são
indicadas por verbos, geralmente na sua forma imperativa. Desta forma as
regras de negócio implícitas ou explícitas nos textos das normas são
capturadas e é produzida uma lista de regras de negócios extraídas das
normas.
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d) Para documentar as regras de negócio extraídas das normas, no método
de interpretação de normas do GRTC foi utilizado o SBVR-SE (SBVR
Structured English) que é uma extensão do SBVR para a língua inglesa.
O trabalho foi aplicado na interpretação de normas americanas para prevenção
a lavagem de dinheiro (AML - Anti-Money Laundering).
Polizel (2016), no desenvolvimento da OntoBacen, uma ontologia para
representar termos, conceitos e regras de negócio presentes nas normas da
Regulação Prudencial, também utilizou o método de interpretação de normas com
SBRV (ABI-LAHOUD et al., 2013) .
Segundo Fortuna (2017), a Regulação Prudencial é um conjunto de normas
para resguardar o sistema financeiro nacional dos diferentes riscos aos quais se
expõe uma instituição financeira (como exemplo, risco de crédito, mercado e liquidez).
2.4 Arquitetura de processos de negócio
Este trabalho considera a definição de Dijkman, Vanderfeesten e Reijers (2016)
para arquitetura de processos de negócio, que segundo eles é “uma visão geral
organizada dos processos de negócio que especifica suas relações, que podem ser
acompanhadas das diretrizes que determinam como estes processos devem ser
organizados”.
Para Aleatrati Khosroshahi et al. (2018), a arquitetura do processo de negócios
é considerada parte da camada de negócios na área de arquitetura corporativa de
uma organização e é essencial para melhorar a agilidade corporativa, adequação
estratégica e o alinhamento entre negócios e TI.
Para Scheer e Hoffmann (2015), além dos modelos de processos, uma
arquitetura do processo de negócios também incluirá outras visualizações como por
exemplo diagramas organizacionais.
Do ponto de vista arquitetônico, é essencial como os processos de negócio
possam ser agrupados em categorias, que é um grupo de processos de negócios que
desempenham um papel semelhante na organização ou servem a um propósito
semelhante (POELS et al., 2018).
POELS et al. (2018) identificaram quatro grandes tipos de categorias que são
utilizadas em arquiteturas de processos de negócio: ordenação, agrupamento,
decomposição e especialização
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a) Sequenciamento: ordenada no tempo, o que significa que a execução de
um primeiro processo é seguida pela execução de um segundo processo.
Por exemplo o pagamento é realizado após a compra.
b) Decomposição: um processo pode ser um subprocesso de outro processo
de negócios e estes subprocessos e o processo principal tem uma relação
de hierarquia, pois alterações nos subprocessos podem afetar o processo
superior.
c) Agrupamento: processos de negócios com algo em comum são agrupados
em um grupo. Definir grupos de processos permite abstrair de certas
diferenças entre processos, o que é especialmente útil em organizações
com muitos processos. Como exemplo o pagamento com dinheiro e o
pagamento com cartão.
d) Especialização: um processo de negócios pode ser especialização de outro
processo. Por exemplo o processo de recrutamento de estagiários que
especializa o processo de recrutamento de pessoal.
2.4.1 Arquitetura de processos de negócio centrada na entidade
Para Gonzalez-Lopez e Bustos (2016) a criação de uma arquitetura de
processo de negócio baseada em entidades empresariais fornece diretrizes para
criação de arquiteturas de processos de negócio que podem ser usadas como
arquitetura de referências para empresas do mesmo mercado ou indústria.
Segundo Gonzalez-Lopez e Bustos (2016) isto é possível se a arquitetura de
processos de negócio for baseada em um modelo de domínio, de forma que a
arquitetura de processos não é baseada em atividades, mas sim em entidades
empresariais. A arquitetura de processos de negócio é derivada de um nível de
abstração mais alto, a entidade empresarial e não em um nível mais baixo, a atividade
do processo.
Para Gonzalez-Lopez e Bustos (2016) um determinado domínio da indústria
pode ser o ponto de partida para a concepção de uma arquitetura de processos de
negócios utilizando o paradigma centrado na entidade empresarial, em que as
entidades empresariais são entendidas como os principais conceitos para o negócio
encontrados no mundo real.
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Para criação de uma arquitetura de negócios, o trabalho de Gonzalez-Lopez e
Bustos (2016) contêm diretrizes para o uso de modelos de domínio para criação de
uma arquitetura de processos para um determinado domínio de negócio. O trabalho
fornece diretrizes para o uso de modelos de domínio combinados com uma
abordagem centrada em entidade para construção de uma arquitetura de processos
de negócios.
O comportamento das instâncias da entidade empresarial é representado por
um modelo de ciclo de vida que mostra possíveis estados, transições e atividades da
entidade. Assim, os modelos de processos de negócios podem ser derivados ao se
agrupar conjuntos dos ciclos de vida de uma única ou de várias entidades
empresariais dentro de um determinado escopo. Adicionalmente, as relações entre os
ciclos de vida das entidades que interagem fornecem indicações sobre como os
processos de negócios podem se relacionar. São apresentados dois tipos de
interações do ciclo de vida da entidade: quando uma tarefa dentro do ciclo de vida de
uma entidade empresarial faz apenas referência a outra entidade empresarial e
quando precisa modificar outra entidade empresarial.
O procedimento proposto por Gonzalez-Lopez e Bustos (2016) para construção
de uma arquitetura de processos de negócio centrada na entidade empresarial
composto por cinco passos está representada na figura 5.
Figura 5 - Procedimento para criação de arquitetura de processos de negócio centrada na
entidade empresarial

Fonte: Traduzido de Gonzalez-Lopez e Bustos (2016)

Passo 1: Melhorar a expressividade do modelo de domínio: representar
possíveis estados da entidade empresarial em seu modelo de domínio, uma vez que
uma instância de entidade empresarial pode migrar para estados diferentes ao longo
de seu ciclo de vida.
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Passo 2: Identificar os processos de negócios: identificar em qual estado do
ciclo de vida se deseja a entidade empresarial, de tal forma que seja atendido um
objetivo de negócio.
Passo 3: Revisar os ciclos de vida e identificar suas relações: ao se revisitar o
ciclo de vida e as atividades associadas, os nomes das atividades devem considerar
a natureza das relações das entidades empresariais utilizando o mesmo nome para
uma atividade que produz uma transição de estado sincronizado no ciclo de vida de
duas ou mais entidades empresariais diferentes e ser coerente com as associações
do modelo de domínio em termos de semântica.
Passo 4: Categorizar e relacionar processos de negócios: categorias
consideradas pelos autores são as essenciais e de suporte. As relações de processos
de negócios consideradas são a decomposição, a especialização e os gatilhos.
Passo 5: Criar um modelo de arquitetura de processos de negócios: a
identificação e categorização dos processos de negócios, juntamente com a
identificação de relações de processos de negócios, devem ser formalizadas usando
uma notação de arquitetura de processos de negócios. No exemplo desse trabalho,
foi utilizada a linguagem de modelagem Archimate, sem que fosse apresentada uma
justificativa para tal uso.
Gonzalez-Lopez e Bustos (2016) sugerem que a definição de arquitetura de
processos de negócios a partir de modelos de domínios pode ser restrita a domínios
de negócios com uma operação padronizada.
2.4.2 Arquitetura de processos de software específico de domínio
Pesantes (2015) propõe um método para projetar uma arquitetura de processos
de software específico de domínio em um ambiente multimodelos (DS-SPAM domain-specific software process architecture supporting a multimodel environment).
O método DS-SAPM considera a necessidade das organizações de software
de incorporar em seus processos, simultaneamente, diferentes práticas de vários
modelos de melhoria de processos de software (SPIMs - software process
improvement models), (CMMI, ISO 15504, dentre outros). Como parte do DS-SPAM,
é proposta uma estrutura chamada SPADAS (Software Process Architectural Domain
Assets Set) como uma abordagem para organizar conhecimento de domínio no
processo da extração, projeto e documentação de uma arquitetura de processos de
software.
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As fases do SPADA que auxiliam na definição de uma arquitetura de processos
de software são:
a) Informações fundamentais de domínio: levantamento exaustivo de
informações do domínio.
b) Modelo de domínio: com base em suas necessidades e objetivos, a
organizações podem decidir o que faz ou não parte do domínio.
c) Arquitetura de referência: o modelo de domínio é usado como base para a
definição ou extração de arquitetura de referência para o domínio. Isso
representa um mapeamento correspondente do modelo de domínio para os
componentes do processo e seus relacionamentos.
d) Mecanismos de harmonização: estruturas, estratégias, métodos e técnicas
são identificados como mecanismos para harmonizar um conjunto de
SPIMs selecionados para um domínio específico. Um arcabouço de
harmonização é composto por um processo e estratégias que indicam
ações para harmonizar SPIMs e métodos e técnicas a serem utilizadas.
e) Mecanismos de derivação: um conjunto de estratégias e diretrizes é
identificado como mecanismos que ajudam a derivar modelos de processos
em diferentes níveis da arquitetura de processos de software.
f) Mecanismos de manutenção: é importante considerar mecanismos para a
evolução futura do domínio. Por esse motivo a arquitetura de processos de
software deve ter a capacidade de ser modificada. As modificações podem
incluir correções, melhorias ou adaptação da arquitetura. Em geral, deve
suportar mudanças no domínio, como adicionar um novo SPIM, atualizar os
SPIM existentes ou simplificar um SPIM existente.
A figura 6 mostra o diagrama geral do método DS-PAM. Foram destacadas
duas caixas neste diagrama. No canto superior direito a caixa destaca o conhecimento
do domínio, na qual SPIMs são a fonte de conhecimento. Os SPIMs podem ser
classificados como normas que direcionam o desenvolvimento de software. Por este
motivo, para obter as informações para construir o domínio, esta pesquisa utiliza as
normas de maneira análoga ao uso de SPIMs no método DS-SPAM, desta forma as
normas do contexto social desta pesquisa, provêem as informações necessárias para
se ter conhecimento do domínio de negócio deste trabalho.
Ao lado esquerdo, um pouco acima do centro do diagrama, foi destacada a
atividade de informações fundamentais do domínio. No DS-SPAM, na fase de
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construção da arquitetura conceitual, ao se definir o escopo, os objetivos comerciais
da entidade e as informações dos SPIMs são exaustivamente examinados para que
o modelo de domínio seja criado. Neste trabalho, a empresa PSP é exaustivamente
examinada em relação ao seu objetivo de ser um provedor de soluções de
pagamentos e as normas que a regulamentam são exaustivamente examinadas para
que sejam obtidas as informações para que seja definido o modelo de domínio do
negócio da empresa nesta pesquisa.
Figura 6 – Diagrama geral do método DS-SPAM

Fonte: Traduzido de Pesantes (2015).
2.4.3 Mapeamento entre normas de processos de negócio
O relacionamento entre as regras de negócio extraídas das normas e os
processos de negócio é um assunto que tem sido explorado por Sunkle, Kholkar e
Kulkarni (2015a; 2015b).
Sunkle, Kholkar e Kulkarni (2015a) propõem um método para gestão integrada
de mudanças regulatórias com utilização do padrão SBVR.
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Esse método se propõe a relacionar normas e empresas, de tal forma que seja
possível realizar uma gestão de mudanças necessárias na empresa devido as
exigências das normas, para que seja possível garantir que a empresa sempre esteja
em conformidade regulatória. O método proposto por Sunkle, Kholkar e Kulkarni
(2015a) é baseado no padrão SBVR, utilizando principalmente os conceitos de
vocabulário de negócio e dicionário terminológico.
Os passos para execução do método são os seguintes:
a) Construção do modelo do domínio: é o primeiro passo do método e neste
passo são capturados os principais conceitos e seus relacionamentos do
ponto de vista do domínio da empresa e das normas as quais a empresa
deve atender. É criado um vocabulário para capturar o contexto de negócios
da comunidade (e sub-comunidade, se aplicável) semântica a qual a
regulamentação se aplica (SUNKLE, KHOLKAR e KULKARNI, 2015b).
Sunkle, Kholkar e Kulkarni (2015b) justificam este passo para tratar a
disparidade semântica ao se criar um vocabulário para capturar o contexto
de negócio que consiste na comunidade semântica a qual a regulamentação
se aplica. No SBVR, uma comunidade semântica consiste em um grupo de
entidades que são relacionadas pelas atividades que exercem (OMG, 2017)
e utilizam o mesmo vocabulário em sua comunicação.
b) Construção de modelos formais de regulamentos: neste passo são
extraídas as regras de negócio a partir das normas, de tal forma que os
conceitos das regras sejam os mesmos já mapeados no modelo do domínio.
Sunkle, Kholkar e Kulkarni (2015a) não detalham como extrair as regras de
negócio.
c) Construção dos vocabulários do SBVR: embora se tenha o desejo que este
passo possa ser realizado automaticamente no futuro, este é um processo
manual que usa os conceitos do modelo de domínio e regras extraídas das
normas para construir o vocabulário de regras de negócio. Cada vocábulo
utilizado na regra de negócio é separado para criar um vocabulário de
processos de negócio. Estes vocábulos são substantivos utilizados nas
normas. Para reduzir a disparidade, cada comunidade semântica é
unificada através de uma lista de significados compartilhados (SUNKLE,
KHOLKAR e KULKARNI, 2015b). Os conceitos são modelados em um
corpo de conhecimento com foco em termos-chave usados nas normas.
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Além do vocabulário e do corpo de conhecimento, é criado um dicionário
terminológico que contém os conceitos correspondentes aos processos de
negócio. O método não se aprofunda em como extrair os conceitos dos
processos de negócio.
d) Os conceitos obtidos nas regras de negócio são relacionados com aos
conceitos obtidos nos processos de negócio através do seu significado. Os
conceitos com o mesmo significado são relacionados e é assumido que são
relacionados. Desta forma é realizado um mapeamento semântico entre as
regras de negócio extraídas das normas e os processos de negócio.
Desta forma, é realizado um mapeamento semântico entre normas e
processos de negócio.
A figura 7 ilustra o método para gestão integrada de mudanças regulatórias
baseado no padrão SBVR. É criado um modelo de domínio de negócio a partir das
normas. Também através da análise das normas e das regras de negócio extraídas
nas normas, é criado um vocabulário de regras de negócio. É realizado um
mapeamento semântico entre o vocabulário de processos de negócio e o vocabulário
de regras de negócio, criado a partir dos processos de negócio. Desta forma, as
normas se relacionam com os processos de negócio através das regras de negócio.
O método para gestão integrada de mudanças regulatórias baseado no padrão
SBVR foi aplicado utilizando-se as normas de Know Your Customer (KYC ou conheça
seu cliente) no contexto de um banco típico indiano.
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Figura 7 – Método para gestão integrada de mudanças regulatórias baseado no padrão SBVR

Fonte: Traduzido e adaptado de Sunkle, Kholkar e Kulkarni (2015b)

41

3

ARQUITETURA DE PROCESSOS DE NEGÓCIO ORIENTADA A NORMAS
Esta seção apresenta o modelo conceitual desta pesquisa contendo os principais

elementos da pesquisa e suas relações para o desenvolvimento do artefato proposto
por esta dissertação. Também serão apresentados os processos utilizados nesta
pesquisa.
3.1 Modelo conceitual deste trabalho
Nesta subseção é apresentado o modelo conceitual deste trabalho baseado no
design science no qual é produzido um artefato do projeto e ao utilizar a base de
conhecimento em um contexto social, visa diminuir a distância entre a teoria e a
prática, atendendo as necessidades dos envolvidos na aplicação desta pesquisa.
A figura 8 representa o modelo conceitual deste trabalho baseado no design
science de forma que os elementos estão organizados de acordo com o agrupamento
proposto pelo design science research, o contexto social, a base de conhecimento e
os artefatos.
Ilustrado na parte superior da figura 8, o contexto social deste trabalho considera
uma crescente quantidade de normas que regulam uma empresa PSP que por sua
vez precisa estar em conformidade com estas normas. Estas normas afetam os
processos de negócio através dos quais a empresa PSP opera.
Estas normas se traduzem em regras de negócio que afetam os processos de
negócio desta PSP e consequentemente os sistemas computacionais que os
suportam, pois como provedor de serviços de pagamento que oferta meios de
pagamento digitais, o modelo de negócio da PSP só existe e é viabilizado através de
sistemas computacionais.
No centro da figura 8, dentro da linha da caixa identificada como Artefato, está o
projeto do artefato desta pesquisa, a arquitetura de processos de negócio,
desenvolvida orientada a normas. Esta arquitetura é orientada a normas pois é criada
a partir das regras de negócio extraídas das normas. Estas regras de negócio por sua
vez afetam diretamente os processos de negócio que compõe esta arquitetura. A
arquitetura de processos de negócio é representada pela visão empresa do RM-ODP
que é composta pelas regras, pelos processos de negócio da empresa e pelo modelo
de domínio de negócio.
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Dentro da linha da caixa da parte inferior da figura 8 estão os elementos que
forneceram a base de conhecimento para o projeto de artefato.
As regras de negócio foram extraídas das normas com o uso do método de
interpretação de normas com SBVR (ABI-LAHOUD et al., 2013) que explica como
identificar e delimitar as definições que constam na norma ao se separar os
substantivos do texto e como simplificar e dar sentido a sentenças complexas, criando
as regras de negócio.
O mapeamento entre regras de negócio extraídas das normas e os processos
de negócio da empresa foi realizado com a utilização do método para gestão integrada
de mudanças regulatórias de Sunkle, Kholkar e Kulkarni (2015a).
A construção da arquitetura de processos de negócio inicia com o modelo de
domínio de negócio, proposto tanto no método para gestão integrada de mudanças
regulatórias de Sunkle, Kholkar e Kulkarni (2015a), quanto nos métodos para
arquitetura de processos de negócio centrada na entidade de Gonzalez-Lopez e
Bustos (2016) e no DS-SPAM de Pesantes (2015). Para construção do modelo de
domínio de negócios proposto como passo inicial no método para gestão integrada de
mudanças regulatórias baseado no padrão SBVR, será utilizado o primeiro de cinco
passos do método para arquitetura de processos de negócio centrada na entidade de
Gonzalez-Lopez e Bustos (2016).
Nesse método, a arquitetura de processos de negócio é derivada da entidade
empresarial, um nível de abstração mais alto do que a atividade do processo, que está
em um nível de abstração mais baixo.
Para obter as informações para construir o domínio, esta pesquisa utiliza as
normas de maneira análoga ao uso de SPIMs (software process improvement models)
no método DS-SPAM, desta forma as normas identificadas no contexto social de
aplicação do processo de definição da arquitetura provêem as informações
necessárias para se ter conhecimento do domínio de negócio deste trabalho.
Após a criação do modelo de negócios e da extração das regras de negócio, é
criado o vocabulário de regras de negócio através da análise dos substantivos
utilizados nas regras de negócio extraídas das normas.

Figura 8 – Modelo conceitual do trabalho baseado na DSR

Fonte: elaborado pela autora

O vocabulário de processos de negócio é criado a partir da análise dos
processos de negócio da empresa.
O vocabulário de regras de negócio e o vocabulário de processos de
negócio são conceituados no dicionário terminológico e então é feita a
associação semântica entre o vocabulário de regras de negócio e o vocabulário
de processos negócio, através do significado compartilhado entre seus termos.
Desta forma é estabelecida a associação entre as normas e os processos de
negócio.
3.2 Processos de desenvolvimento de uma arquitetura orientada a normas
Nesta subseção são apresentados os processos necessários para o
desenvolvimento da arquitetura de processos de negócio orientada a normas.
Estes processos estão apresentados na figura 9. O processo inicial é criar
um vocabulário de regras de negócio a partir das normas.
O segundo processo tem como objetivo principal criar um vocabulário de
processos de negócio a partir dos processos de negócio da empresa.
O terceiro processo tem como alvo associar as normas e os processos de
negócio através dos vocabulários criados nos passos anteriores, criando um
mapeamento entre as normas e os processos de negócio.
O quarto processo utiliza o modelo de domínio, as regras de negócio, o
mapeamento entre as normas e os processos de negócio para construir a
arquitetura de processos de negócio orientada a normas.
Nas próximas subseções estes processos serão detalhados.

Figura 9 - Processos para desenvolvimento de uma arquitetura orientada a normas

Fonte: Elaborado pela autora

3.2.1 Analisar a norma
O desenvolvimento da solução proposta neste trabalho inicia com a
análise da norma para a construção do vocabulário de regras de negócio.
A figura 10 apresenta o processo de análise da norma com o objetivo final
de construir o vocabulário de regras de negócio, que será detalhado no texto a
seguir.
Figura 10 – Analisar a norma

Fonte: Elaborado pela autora

a) Construir modelo de domínio do negócio: nesta atividade as normas
são examinadas e as entidades de negócio são extraídas e
documentadas. Neste trabalho, as entidades de negócio são os
principais conceitos e objetos relevantes para o negócio e que são
encontrados no mundo real. Para identificar as entidades de negócio
são identificados no texto da norma todos os substantivos, que são a
classe de palavras que nomeia os seres, os objetos e suas partes. Ao
se identificar os substantivos descritos no texto das normas, é possível
identificar as entidades de negócio que estão sujeitas aos deveres e
restrições descritos nas normas, ou seja, as entidades que devem
atender a norma. No texto da norma, quando há relevância, os
relacionamentos entre as entidades de negócio e a cardinalidade do
relacionamento entre elas está descrita. Cada entidade de negócio
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encontrada na norma é então separada e identificada, assim como o
relacionamento entre elas.
O modelo de domínio organiza e apresenta os objetivos identificados
nos substantivos que indicam as entidades de negócio e o
relacionamento entre eles. Neste trabalho é sugerida a utilização do
diagrama de definição de blocos do SysML (Systems Modeling
Language) para a documentação do modelo de domínio.
b) Extrair regras de negócio: nem todo o texto das normas é formado por
regras de negócios. Por este motivo, o texto deve ser examinado e as
regras de negócio extraídas e documentadas de tal forma que sejam
coerentes em termos de semântica com as entidades de negócio,
associações e relacionamentos documentados no modelo de domínio.
As regras de negócio podem ser mais facilmente identificadas a partir
de orações na forma imperativa que indicam obrigações, deveres e
restrições. O verbo ou termo utilizado para obrigar, proibir ou restringir
é identificado para auxiliar na extração da regra de negócio. A partir
destas obrigações, proibições ou restrições identificadas, as regras de
negócio são descritas. Para descrever a regra de negócio, o
substantivo que identifica a entidade de negócio e o verbo que indica
a restrição, dever ou obrigação que este substantivo deve atender, são
descritos como regras de negócio. Neste trabalho é sugerido que as
regras de negócio sejam documentadas em linguagem natural
utilizando as abordagens do SBVR para capturar acomodação,
exceção e autorização.
c) Construir vocabulário de regras de negócio: a norma deve ser
examinada e os substantivos que são sujeitos as ações de verbos que
indicam proibições, obrigações e deveres são extraídos das regras de
negócio e relacionados em uma tabela. Estes substantivos extraídos
das regras de negócio e relacionados em uma tabela formam o
vocabulário de regras de negócio. Para que seja possível rastrear a
norma, as regras de negócio e o vocabulário de negócio, este trabalho
organiza em uma tabela um mapa com o relacionamento entre a
norma, regras de negócio a ela associadas e os vocabulários
associados a regra de negócio. A tabela 4 exemplifica este

48

mapeamento, no qual a primeira coluna contém a norma examinada,
a segunda coluna contém as regras de negócio extraídas da norma e
a terceira coluna contém o vocabulário utilizado na regra de negócio
extraída da norma.
Tabela 4 – Mapa com relacionamento norma, regras de negócio e vocabulário de regras
de negócio
Norma

Circular 3.765/2015
do BACEN

Regras de negócio
Apenas liquidação de pagamentos com cartões
devem ser realizadas via liquidação centralizada.
A liquidação de pagamentos com boletos não deve
ser realizada de forma centralizada (liquidação
centralizada).

Vocabulário de regras de negócio
Liquidação
Cartões
Liquidação centralizada
Boletos
Liquidação
Liquidação centralizada

Fonte: Elaborado pela autora

3.2.2 Analisar os processos de negócio
Esta subseção contém as atividades necessárias de análise dos
processos para criação do vocabulário de processos de negócio. Este
vocabulário é criado a partir das atividades dos processos de negócio em
execução na empresa e será utilizado em conjunto com o vocabulário de regras
de negócio para mapear as normas e os processos de negócio.
A figura 11 apresenta o processo de construção do vocabulário de
processos de negócio, que será detalhado no texto a seguir.
Figura 11 – Analisar os processos de negócio

Fonte: Elaborado pela autora
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a) Modelar processos de negócio: caso os processos de negócio da
empresa não estejam modelados, estes devem ser modelados e
documentados da forma em que estão em execução. Para que seja
possível identificar estes processos, pode ser realizada entrevista e
observação e documentação da execução destes processos. As
atividades executadas em cada processo são modeladas, assim como
o agente que as executa. Para modelar estes processos, este trabalho
sugere que seja utilizada a notação BPMN 2.0.
b) Construir vocabulário de processos de negócio: após a modelagem

dos processos de negócio da empresa, cada atividade de todos
processos modelados é examinada. Os substantivos que são os
agentes principais das atividades, como executores ou como
entidades que sofrem modificação nas atividades dos processos, são
extraídos e é criado um vocabulário de processos de negócio,
organizado em uma tabela. A tabela 6 exemplifica o relacionamento
entre o vocabulário de processos de negócio e os processos de
negócio da empresa. Na primeira coluna está o processo de negócio
e na coluna seguinte o vocabulário utilizado no processo.
Tabela 5 – Vocabulário de processos de negócio
Processo de negócio

Credenciamento

Informar dados cadastrais

Pagamento

Fonte: Elaborado pela autora

Vocabulário de processo de negócio
Análise de risco
Condições comerciais
Credenciamento
Meios de pagamento
Taxas \ tarifas
Termo de uso
Valor descontado
Banco liquidante
Conta pagamento
Dados bancários
Documentos
Estabelecimento comercial
Não bancarizado
Responsável
Autorização
Instituição de pagamento
Meios de pagamento
Pagamento
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3.2.3 Mapear normas e processos de negócio
O relacionamento entre as normas e a empresa é evidenciado através de
um mapeamento entre a norma, através das regras de negócio dela extraída e
os processos de negócio.
A figura 12 apresenta o processo de mapear normas e processos de
negócio, que será detalhado no texto a seguir.
Figura 12 – Mapear normas e processos de negócio

Fonte: Elaborado pela autora

a) Construir o dicionário terminológico: o vocabulário de regras de
negócio e o vocabulário de processos de negócio contém apenas
termos sem definição. No dicionário terminológico, os termos dos
vocabulários de regras e de processos de negócio são conceituados,
definidos e exemplificados (OMG, 2017). Os conceitos dos termos
utilizados nos vocabulários são descritos com foco e aproveitando-se
das definições existentes nas normas, conforme exemplo na tabela 6.
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Tabela 6 – Dicionário terminológico
Termo do vocabulário

Definição e observações
Conjunto de regras e procedimentos
que disciplina a prestação de
determinado serviço de pagamento
ao público
Instituidor de arranjo de
É usual chamar apenas de arranjo de
pagamento
pagamento, inibindo o termo
instituidor. Eventualmente inibe-se
também o termo pagamento e utilizase apenas do termo arranjo.
Instituição financeira contratada pelo
PSP para efetuar a transferência dos
Banco liquidante
valores a serem pagos aos
vendedores.
Fonte: Elaborado pela autora

Exemplo

Visa, Master, Elo

Itaú, Bradesco

b) Mapear normas versus processos de negócio: após a criação do
dicionário terminológico, com a definição de todos os termos utilizados
nos vocabulários de regras de negócio e no vocabulário de processos
de negócio, é realizado o mapeamento entre os dois vocabulários.
Este mapeamento é realizado através da similaridade semântica entre
os termos dos vocabulários. Os termos do vocabulário de negócios
são relacionados aos termos do vocabulário de processos de negócio
que possuem significado semelhante. Para isto, é criada uma tabela
na qual são relacionados todos os processos, na coluna seguinte são
relacionados todos os termos do vocabulário de processos de negócio
associados a ele. Em seguida são relacionados os significados dos
termos. Os termos dos vocabulários de negócio com a mesma
definição dos termos do vocabulário de processos de negócio são
adicionados na coluna seguinte. Através do termo do vocabulário da
regra de negócio é possível chegar à norma, que deve ser relacionada
na coluna ao lado. Desta forma é estabelecido o mapa com o
relacionamento entre norma, regras de negócio e vocabulário de
regras de negócio, conforme exemplo da tabela 7. Após a identificação
deste relacionamento, cada regra de negócio encontrada através
deste mapeamento deve ser verificada em relação aos processos de
negócio as quais está relacionada, para que seja analisado se
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realmente o processo de negócio deve sofrer mudanças em
decorrência de regras de negócio oriundas das normas.
Tabela 7 – Mapeamento entre normas e processos de negócio da empresa através de
termos
Processo
de
negócio

Liquidação

Vocabulário Definição do
Vocabulário
de
termo no
de regra de
processo
dicionário
negócio
de negócio terminológico

Liquidação

Liquidação:
Processo de
extinção de
obrigações
referentes à
transferência
de recursos
financeiros ou
títulos entre
dois ou mais
agentes.

Liquidação
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Circular
3.765

Fonte: Elaborado pela autora

Na tabela 7 a primeira coluna possui o “Processo de negócio”, a coluna
seguinte contém o termo do “Vocabulário do processo de negócio”, seguida pela
coluna com a “Definição do termo no dicionário terminológico”. A coluna
“Vocabulário de regra de negócio” possui o termo identificado no vocabulário da
regra de negócio, seguido pela coluna com a “Regra de negócio” ao qual está
relacionado e na coluna seguinte está a “Norma” da qual a regra de negócio foi
extraída. Desta forma estabelecer o relacionamento entre as normas e a
empresa conforme resumido na figura 13.
A partir da norma é criado um vocabulário de regras de negócio e a partir
da empresa é criado um vocabulário de processos de negócio. Os termos destes
vocabulários são definidos no dicionário terminológico e a partir da definição
destes termos e através da similaridade semântica deles, é estabelecida a
relação entre a norma e a empresa.
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Figura 13 – Mapeamento entre normas e processo de negócio da empresa

Fonte: Elaborado pela autora

3.2.4 Construir a arquitetura de processos
O RM-ODP serve como base para especificação da arquitetura de
processos de negócio orientada a normas, fornecendo a perspectiva da visão
empresa. A figura 14 apresenta as atividades do processo de construir a
arquitetura de processos orientada a normas. No RM-ODP, a visão empresa
define a organização, o negócio e o contexto social no qual o sistema será
projetado e utilizado (LININGTON et al., 2011).
Neste trabalho, para que estes pontos sejam definidos, serão realizadas
as seguintes atividades para modelar a visão empresa:
a) Modelar a organização: nesta atividade é realizada a especificação da
empresa, seu domínio de negócio e escopo de atuação assim como
os papéis da comunidade relacionada a empresa. É explicado o
contexto da empresa, o domínio de negócio no qual ela está inserida
e são explanados os principais papeis relacionados a ela neste
contexto.
b) Modelar e descrever os processos: nesta atividade, os processos
impactados pela norma serão modelados e descritos com as
alterações exigidas nas regras de negócio extraídas das normas
consideradas. A identificação de processos de negócio impactados
pela norma será realizada através do artefato criado no processo de
mapeamento entre regras e processos de negócio.
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Os processos serão modelados com a utilização de BPMN (Business
Process Model and Notation), pois é um padrão do OMG para uma
notação de processos de negócio que tem como objetivo ser
compreensível por todos os usuários de negócio, padronizando os
diagramas e a semântica utilizados ao se comunicar informações de
processos de negócios (OMG, 2011).
Ser um padrão do OMG, assim como o SBVR contribuiu para que esta
notação

fosse

escolhida

para

ser

utilizada

neste

trabalho,

adicionalmente a isto possui grande aceitação no meio acadêmico e
no ambiente profissional.
Figura 14 – Construir a arquitetura de processos orientada a normas

Fonte: Elaborado pela autora
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4

PESQUISA-AÇÃO TÉCNICA
Nesta seção é apresentada a pesquisa-ação técnica que valida este

trabalho no contexto de uma empresa PSP e a norma do BACEN que define a
liquidação centralizada para pagamentos realizados com cartão de crédito e
cartão de débito. Esta pesquisa-ação técnica é baseado no conceito de
validação design science research.
4.1 Método de validação
No método de pesquisa utilizado neste trabalho (design science
research), segundo Dresch, Lacerda e Júnior (2015) uma característica
fundamental é ser orientada à solução de problemas específicos, não
necessariamente a solução ótima, mas a solução satisfatória para a situação.
Para validar se o artefato produzido atende satisfatoriamente a situação,
é necessário escolher o método de validação alinhado ao artefato e à sua
aplicabilidade (DRESCH, LACERDA e JÚNIOR, 2015).
Segundo Wieriga (2014), os principais métodos de validação para uma
pesquisa baseada em design science estão na figura 15, de acordo com as
condições (ideais ou controladas) e a população estudada (toda a população,
uma amostra ou um caso único).
Figura 15 – Métodos de validação para pesquisa baseada em design science

Fonte: Traduzido de (WIERIGA, 2014)
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Esta pesquisa está localizada em um caso único de uma empresa PSP,
em um contexto de uso real. Por este motivo, é adequado utilizar o método de
pesquisa-ação técnica para validar o artefato produzido nesta pesquisa: uma
arquitetura de processos de negócio orientada a normas.
4.1.1 Pesquisa ação-técnica
Segundo Wieriga (2014), a diferença entre a pesquisa ação-técnica e
outros tipos de pesquisa ação é que a pesquisa ação-técnica é orientada ao
artefato e as demais são orientadas ao problema.
Na pesquisa ação-técnica, o pesquisador atua com três papéis
(WIERIGA, 2014):
a) Pesquisador técnico: o pesquisador desenvolve um projeto com o
objetivo de resolver uma classe de problemas. Nesta pesquisa, a
pesquisadora desenvolve uma arquitetura de processos de negócio
orientada a normas para o problema relacionado à propagação da
mudança causada pelas normas nos processos da empresa e nos
sistemas.
b) Pesquisador empírico: o pesquisador responde a algumas questões
de validação de conhecimento acerca do tratamento utilizado.
c) Auxiliar: o pesquisador aplica uma versão personalizada para ajudar
cliente. Neste trabalho a arquitetura é realizada considerando um PSP
que trabalha com diferentes meios de pagamento digitais, não apenas
cartão de crédito e cartão de débito.
4.2 Aplicação do experimento
Esta seção descreve a execução do experimento de validação do
processo de construção de uma arquitetura de processos de negócio.
A seção inicia com a descrição do contexto do experimento, seguida da
apresentação dos artefatos criados a partir do processo proposto, finalizando
com a análise da arquitetura construída.
O objetivo do experimento é avaliar o artefato principal deste trabalho, a
arquitetura de processos, de forma a validar sua aplicação no contexto social a
fim de verificar sua relevância as necessidades das organizações. Também tem
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como objetivo contribuir para a base de conhecimento acadêmico com
conhecimento aplicável.
4.3 Contexto do experimento
A arquitetura de processos orientada a normas será construída
considerando uma empresa que atua como PSP e oferece como principais meios
de pagamento digitais os cartões de crédito, cartões de débito e o boleto.
Será utilizado o conjunto de normas referente à liquidação centralizada de
cartões de crédito e cartões de débito.
O principal documento analisado será a Circular nº 3.765 de 2015
(BACEN, 2015) referentes a liquidação centralizada de pagamentos realizados
com cartão de crédito e cartão de débito.
Este trabalho trata de uma empresa PSP, por este motivo o mercado de
meios de pagamento e as entidades que dele participam são apresentados sob
a perspectiva de uma empresa PSP.
4.4 Participação dos PSPs no mercado
A figura 16 apresenta o mercado de meios de pagamento sob a
perspectiva dos PSPs. Para que o vendedor ofereça os diferentes meios de
pagamento digitais, é necessário contratar e se integrar apenas com o PSP. O
PSP que contrata e se integra com as entidades que fornecem cada meio digital
de pagamento. Os PSPs podem oferecer a conta de pagamento para que seja
utilizada como a instituição domicílio do vendedor, desta forma o vendedor não
precisa ter uma conta corrente ou poupança (ser bancarizado) para que consiga
receber os seus pagamentos.
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Figura 16 – Mercado de meios de pagamento com a participação de PSPs

Fonte: Elaborado pela autora

O mercado de serviços de pagamentos pode ser classificado como um
mercado de dois lados (M2L). Este é um mercado em que dois grupos distintos
de usuários são unidos em uma rede através de uma plataforma. A plataforma
fornece infraestrutura e regras que facilitam as transações entre os dois grupos
(ROCHET e TIROLE, 2004).
São necessários pelo menos dois grupos distintos e interdependentes de
usuários para que sejam possíveis transações via plataforma. Os dois grupos
são atraídos um pelo outro em um fenômeno que os economistas chamam de
efeito de rede, no qual a medida que a plataforma corresponde à demanda de
ambos os lados, seu valor aumenta (EISENMANN, PARKER e VAN ALSTYNE,
2006). Neste contexto, o PSP tem o papel de plataforma que une os
compradores e os vendedores permitindo que realizem pagamentos utilizando
meios de pagamento digitais. O valor do PSP aumenta à medida que aumentam
seus compradores e seus vendedores.
O PSP surgiu no contexto do comércio eletrônico ou e-commerce, em que
havia baixa confiança dos compradores em vendedores pouco conhecidos,
porém atualmente é cada vez mais comum a presença de PSPs no mundo físico.
Tipicamente, estes vendedores que atuam em nichos ao invés de vendas
em massa, são de porte menor e, portanto, menos conhecidos pelos
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compradores, consequentemente com menor credibilidade no início de sua
operação, podendo se tornar mais conhecidos com o tempo.
Diferentemente das outras entidades que oferecem um determinado meio
digital de pagamento, as PSPs oferecem diferentes meios de pagamento digitais
e atuam no papel de diferentes entidades neste mercado. Desta forma estão
sujeitas as normas aplicavéis a cada meio digital de pagamento e também aos
diversos papéis nos quais atuam. Isto implica em uma quantidade adicional de
normas em relação às demais entidades participantes do mercado, que atuam
tipicamente em papéis específicos e determinados. Estas diversas normas
podem ser determinadas pelo governo ou podem ser autorregulamentações do
próprio mercado.
Neste trabalho a norma utilizada é a Circular 3.765 do BACEN que
determina a liquidação centralizada de pagamentos realizados exclusivamente
com cartões de crédito e cartão de débito, não se aplicando aos outros meios de
pagamentos digitais.
Esta circular determina que os PSPs devem realizar o pagamento das
vendas dos vendedores através de uma entidade centralizadora, neste caso foi
determinado que seja a CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos).
Anteriormente a esta Circular, o pagamento poderia ser realizado diretamente
ao vendedor.
4.5 Construir vocabulário de regras de negócio
Esta subseção apresenta execução do processo de construção do
vocabulário de regras de negócio, que tem como principais saídas o modelo de
domínio, o vocabulário de regras de negócio e o mapa entre normas e regras de
negócio.
4.5.1 Domínio de provedor de serviços de pagamentos
Para criação do modelo de domínio deste experimento foram analisadas
as normas relacionadas na tabela 8, relacionadas aos meios de pagamento
digitais. As normas foram obtidas no site do BACEN.
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Tabela 8 – Normas analisadas para construção do modelo de domínio de PSP
Norma

Assunto

Altera a Circular nº 3.598, de 6 de junho de 2012, que institui o
boleto de pagamento e suas espécies e dispõe sobre a sua
emissão e apresentação e sobre a sistemática de liquidação das
transferências de fundos a eles associados (BACEN, 2013a).
Circular 3.680,
Dispõe sobre as modalidades de conta de pagamento utilizadas
de 4 de
pelas instituições de pagamento e instituições financeiras para
novembro de
registros de transações de pagamento de usuários finais (BACEN,
2013
2013b).
Dispõe sobre o gerenciamento de riscos, os requerimentos
Circular nº
mínimos de patrimônio, a governança de instituições de
3.681, de
pagamento, a preservação do valor e da liquidez dos saldos em
4/11/2013
contas de pagamento, e dá outras providências (BACEN, 2013c).
Aprova o regulamento que disciplina a prestação de serviço de
Circular nº
pagamento no âmbito dos arranjos de pagamentos integrantes do
3.682, de
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), estabelece os critérios
4/11/2013
segundo os quais os arranjos de pagamento não integrarão o SPB
e dá outras providências (BACEN, 2013d).
Estabelece os requisitos e os procedimentos para constituição,
autorização para funcionamento, alterações de controle e
Circular 3.683,
reorganizações societárias, cancelamento da autorização para
de 4 de
funcionamento, condições para o exercício de cargos de
novembro de
administração das instituições de pagamento e autorização para a
2013
prestação de serviços de pagamento por instituições financeiras e
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil (BACEN, 2013e).
Estabelece as diretrizes que devem ser observadas na
Resolução nº
regulamentação, na vigilância e na supervisão das instituições de
4.282, de
pagamento e dos arranjos de pagamento integrantes do Sistema
4/11/2013
de Pagamentos Brasileiro (SPB), de que trata a Lei nº 12.865, de
9 de outubro de 2013 (BACEN, 2013f).
Dispõe, no âmbito de Arranjos de Pagamento integrantes do
Circular nº
Sistema de Pagamentos Brasileiro, sobre a compensação e a
3.765, de
liquidação de ordens eletrônicas de débito e de crédito e sobre a
25/9/2015
interoperabilidade e altera a Circular nº 3.682, de 4 de novembro
de 2013 (BACEN, 2015).
Fonte: Elaborado pela autora
Circular nº
3.656, de
2/4/2013

Os meios de pagamento digitais, nas normas do BACEN tratados com a
nomenclatura de instrumentos eletrônicos de pagamento, são dispositivos e
procedimentos acordados entre o comprador ou usuário final e o prestador de
serviço de pagamento para realização de uma transação de pagamento
(FORTUNA, 2017).
Tipicamente as normas do BACEN possuem definições para os
substantivos que indicam entidades ou conceitos que são regulados pelas
mesmas. Desta forma, as normas foram examinadas de forma a identificar os
substantivos que se referem as entidades participantes do mercado de meios de
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pagamento e como cada entidade se relaciona com as demais em relação a sua
cardinalidade e ao tipo de relacionamento, preconizando a perspectiva de uma
empresa PSP. Também foi investigado como as normas relacionadas evoluíram
ao longo do tempo, de tal forma que conceitos subjacentes fossem identificados
e modelados no domínio.
As entidades extraídas e o relacionamento entre elas obtidos na análise
das normas foram documentados no modelo de domínio de negócio de PSPs,
representado através do diagrama de definição de blocos do SysML.
O modelo de domínio captura e organiza os principais conceitos e
entidades participantes do domínio de provedores de serviços de pagamentos
obtidos ao se examinar as normas do BACEN referentes aos meios de
pagamento digitais e organizados sob a perspectiva de uma empresa que atua
como PSP. Este passo é importante, pois o texto das normas não se aplica
apenas aos PSPs. O modelo de domínio serve como balizador para os conceitos
de negócio sob a perspectiva do PSP e estes conceitos serão também
verificados nos textos das normas.
Para construção do modelo de domínio, os substantivos que identificam
as entidades de negócio que devem seguir as obrigações, deveres e restrições
descritos no texto da norma foram separadas. Os textos das normas também
foram examinados e foram extraídos os relacionamentos entre estas entidades.
Este relacionamento entre as entidades estava descrito em linguagem natural,
explicitando como elas devem se relacionar entre si. Estas entidades de negócio
e seus relacionamentos foram organizadas no modelo de domínio.
A figura 17 apresenta o modelo de domínio do provedor de serviços de
pagamento.
Conforme apresentado na figura 17, os provedores de serviços de
pagamento

(PSPs) conectam compradores também

conhecidos como

consumidores aos vendedores, também chamados de estabelecimentos
comerciais. Os compradores são os indivíduos que desejam realizar seus
pagamentos com o uso de meios de pagamento digitais e os vendedores são os
indivíduos ou empresas que aceitam receber por seus produtos e serviços
através de meios de pagamento digitais.
Os meios de pagamentos digitais com os quais os vendedores realizam
seus pagamentos, tem as regras de funcionamento (arranjo de pagamento)
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definidas pelo instituidor do arranjo de pagamento, conforme apresentado na
figura 16. O instituidor do arranjo de pagamento determina o conjunto de regras
para a utilização de determinado meio de pagamento (BACEN, 2018a). As
bandeiras são os instituidores de arranho de pagamento mais conhecidos, elas
determinam as regras dos cartões de crédito e cartões de débito. A bandeira
também concede licença para o uso de sua marca e de sua tecnologia para
emissores, credenciadores e atualmente, para PSPs e viabiliza a liquidação dos
eventos financeiros decorrentes do uso dos cartões e a expansão da rede de
estabelecimentos credenciados no país e no exterior (ABECS, 2018). Dentre as
bandeiras mais utilizadas no Brasil estão a Visa e a Mastercard (BACEN, 2016).
A entidade que executa os serviços de pagamento do instituidor de arranjo
de pagamento é a instituição de pagamento (IP). Instituição de pagamento (IP)
é a pessoa jurídica que viabiliza serviços de pagamento, independente do
comprador possuir relacionamento com bancos e outras instituições financeiras.
As IPs não podem conceder empréstimos e financiamentos a seus clientes, mas
podem atuar com mais de uma modalidade de meio de pagamento. Oferecer
serviços de pagamentos não é exclusividade das IPs, os bancos e outras
instituições financeiras também podem oferecer serviços de pagamento.

Figura 17 – Modelo de domínio de negócio de PSPs

Fonte: Elaborado pela autora

O PSP comercializa serviços de pagamento das entidades que executam os
serviços de pagamentos. Vale ressaltar que o provedor de serviços de pagamento
pode ser a própria instituição de pagamento para determinado meio de pagamento e
contratar outros serviços de demais entidades. Dentre as principais instituições de
pagamento estão:
Emissor de instrumento de pagamento pós-pago: gerencia o meio de pagamento
digital do tipo conta de pagamento pós-paga na qual os recursos são depositados para
pagamento de débitos previamente assumidos. Como exemplos deste tipo de
instituição de pagamento estão as instituições não financeiras que são emissoras do
meio de pagamento digital cartão de crédito.
a) Emissor de moeda eletrônica: gerencia o meio de pagamento do tipo
conta de pagamento pré-paga na qual os recursos devem ser
depositados previamente. Como exemplos deste tipo de instituição de
pagamento estão os emissores dos cartões de vale-refeição e cartões
pré-pagos.
A conta de pagamento é um registro individualizado das transações
de pagamento (transferências e pagamento de contas e de compras)
realizadas em nome do usuário final (BACEN, 2018a).

b) Credenciador: é a empresa que possui a licença da bandeira para
habilitar os vendedores a aceitarem os cartões como meios de
pagamento digitais. Eles também repassam os valores referentes aos
pagamentos para os vendedores (BACEN, 2018a, ABECS, 2018). O
mercado de credenciadores era bastante concentrado, pois havia
apenas um credenciador para a bandeira Visa (atual Cielo) e outro para
as bandeiras Mastercard e Diners (atual Rede) (FREITAS, 2007). Em
2010, houve a abertura do mercado de credenciamento, com a
determinação do BACEN para que não houvesse exclusividade entre o
credenciador e a bandeira. Desde então, há outros credenciadores
atuando no mercado, como a GetNet e mais recentemente a Stone e o
SafraPay, dentre outros. Os credenciadores tambem podem atuar com
o papel de PSPs para outros meios de pagamento diferentes dos cartões
de crédito e débito.
Dentre os meios de pagamentos oferecidos por instituições bancárias está o
boleto. O boleto de pagamento foi criado em outubro de 1993 e se tornou um meio de
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pagamento amplamente disseminado, com cerca de 10 milhões de boletos liquidados
diariamente (BACEN, 2016).
Para poder receber pagamentos via boleto, um beneficiário que é a pessoa
jurídica ou pessoa física que deve ter uma conta bancária, contrata uma instituição
financeira que ofereça a plataforma de cobrança que opera os boletos (FEBRABAN,
2018).
A pessoa física ou jurídica que realiza o pagamento de um produto ou serviço
com o uso do boleto de cobrança, nas normas referentes ao boleto, é chamada de
pagador.
Para oferecer o boleto como meio de pagamento, o PSP contrata uma ou mais
instituição financeira e oferece o boleto para seus clientes vendedores, que desta
forma não precisam se preocupar em contratar uma ou mais instituições financeiras e
nem em se integrar sistemicamente com elas.
O PSP deve contratar um banco liquidante, que é o banco que contém suas
reservar bancárias para efetuar o pagamento ao vendedor. O vendedor recebe seu
pagamento em uma instituição domicílio. Caso o vendedor opte por uma conta
corrente ou conta poupança, a instituição domicílio é necessariamente uma instituição
bancária. Caso o vendedor queira receber seus pagamentos em uma conta de
pagamento, esta pode ser oferecida por uma instituição bancária ou uma instituição
de pagamento.
4.5.2 Extrair regras de negócios
A norma das quais as regras de negócio serão extraídas nesta pesquisa é a
Circular nº 3.765, de 25/9/2015 que:
Dispõe, no âmbito de Arranjos de Pagamento integrantes do Sistema
de Pagamentos Brasileiro, sobre a compensação e a liquidação de
ordens eletrônicas de débito e de crédito e sobre a interoperabilidade
e altera a Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013.(BACEN, 2015)

As regras de negócio extraídas da norma estão listadas na tabela 9 abaixo, na
qual a coluna ID_RN contém o indicador da regra de negócio e a coluna Regra de
negócio contém a regra de negócio descrita em linguagem natural.
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Tabela 9 – Regras de negócio extraídas da norma
ID_RN

Regra de negócio

1

Todo pagamento com cartão de crédito deve ter a liquidação centralizada.

2

Todo pagamento com cartão de débito deve ter a liquidação centralizada.

3

O pagamento com quaisquer outros meios de pagamento não terá a liquidação
centralizada.

4

A liquidação deve ser realizada de forma centralizada, em sistema de
compensação e de liquidação autorizado a funcionar pelo Banco Central do
Brasil, neste caso a CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos).

5

A liquidação deve contemplar, em grade única, as posições de todos os
participantes do arranjo, abrangendo as instituições financeiras ou de pagamento
que prestem serviços de pagamento diretamente aos usuários finais da
transação.

6

Os valores para liquidação deverão estar disponíveis respeitando a grade única.

7

A instituição domicílio do usuário recebedor deve ser participante da CIP.

8

O usuário recebedor só poderá escolher receber sua liquidação de transações de
venda de cartão em conta corrente, conta poupança ou conta pagamento
pertencentes a instituição domicílio participante da CIP.

Fonte: Elaborado pela autora

4.5.3 Construir vocabulário de regras de negócio
Os termos relevantes que constam nas regras de negócio foram extraídos e
estes termos constituem o vocabulário de regras de negócio. Para manter a
rastreabilidade, a norma, as regras de negócio e vocabulário de regras de negócio
foram organizados em uma tabela que relaciona o mapa entre norma, regras de
negócio extraídas da norma e vocabulário de regras de negócio, conforme pode ser
visto na tabela 10. A primeira coluna indica a norma, a coluna seguinte contém a regra
de negócio e a coluna Vocabulário de regras de negócio contém os termos relevantes
na regra de negócio.
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Tabela 10 - Mapa entre norma, regras de negócio extraídas da norma e vocabulário de regras
de negócio
Norma
Circular
3.765/2015
do BACEN
Circular
3.765/2015
do BACEN
Circular
3.765/2015
do BACEN

Regras de negócio

Vocabulário de regras de
negócio

Todo pagamento com cartão de crédito deve
ter a liquidação centralizada.

Cartão de crédito
Liquidação

Todo pagamento com cartão de débito deve
ter a liquidação centralizada.

Cartão de débito
Liquidação

O pagamento com quaisquer outros meios de
pagamento não terá a liquidação centralizada
na CIP.

Meios de pagamento
CIP
Liquidação

Circular
3.765/2015
do BACEN

A liquidação deve ser realizada de forma
centralizada, em sistema de compensação e
de liquidação autorizado a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, neste caso a CIP.

Sistema de compensação
Liquidação
CIP

Circular
3.765/2015
do BACEN

A liquidação deve contemplar, em grade
única, as posições de todos os participantes
do arranjo, abrangendo as instituições
financeiras ou de pagamento que prestem
serviços de pagamento diretamente aos
usuários finais da transação.

Liquidação
Grade única
Arranjo
Instituição financeira
Instituição de pagamento
Serviço de pagamento
Usuário final

Circular
3.765/2015
do BACEN

Os valores para liquidação deverão estar
disponíveis respeitando a grade única.

Liquidação
Grade única

Circular
3.765/2015
do BACEN

A instituição domicílio do usuário recebedor
deve ser participante da CIP.

Instituição domicílio
CIP

Circular
3.765/2015
do BACEN

O usuário recebedor só poderá escolher
receber sua liquidação de transações de
venda de cartão em de conta corrente, conta
poupança ou conta pagamento pertencentes
a instituição domicílio participante da CIP.

Conta corrente
Conta poupança
Conta pagamento

Fonte: Elaborado pela autora

4.6 Construir o vocabulário de processos de negócio
Esta subseção apresenta execução do processo de construção do vocabulário
de processos de negócio, que tem como principais saídas o vocabulário de processos
de negócio e o mapa entre processos de negócio e o vocabulário de processos
negócio.
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4.6.1 Modelar processos de negócio
Ao se examinar os processos já existentes e documentados na empresa, foram
identificados quatro processos relacionados diretamente aos meios de pagamentos
digitais. Estes processos foram então modelados com a utilização de BPMN e estão
descritos a seguir.
a) Credenciamento: neste processo o vendedor solicita o cadastro junto ao
PSP. Tipicamente esta é uma ação proativa, realizada no website do PSP.
A partir de condições comerciais definidas pelos PSPs, os vendedores
podem escolher a que preferirem para utilizar os serviços de pagamento.
Também de maneira digital, o vendedor aceita os termos de uso, que
contém as condições comercias e contratuais para utilização dos meios de
pagamento oferecidos pelo PSP. O PSP avalia o risco cadastral, de crédito
e compliance deste vendedor e notifica de maneira eletrônica se o vendedor
poderá utilizar os seus produtos e serviços de pagamento. A figura 18
apresenta este processo
b) Informar dados cadastrais: neste processo, o vendedor informa dados da
empresa (na maioria dos PSPs pode ser tanto pessoa jurídica quanto
pessoa física), dados de um responsável pela empresa e os principais
documentos brasileiros (CNPJ, CPF e RG). Também são informados os
dados para recebimento dos pagamentos. Tipicamente, caso o vendedor
não seja bancarizado ou não queira usar uma conta bancária, o PSP cria
uma conta de pagamento para este cliente. A figura 19 apresenta este
subprocesso.
c) Pagamento de uma venda: neste processo o meio digital de pagamento é
utilizado. O comprador, após escolher os produtos ou serviços que deseja
adquirir, solicita realizar o pagamento. O vendedor oferece os meios de
pagamento disponíveis. O comprador escolhe o meio de pagamento que
preferir. A solicitação de pagamento então é encaminhada para o PSP.
Tipicamente os PSPs realizam análise de risco desta transação, podendo
negá-la ou encaminhá-la para a instituição de pagamento, conforme o
padrão. A transação pode ser aprovada ou negada e esta informação
retorna da instituição de pagamento até chegar ao comprador. A figura 20
apresenta este processo.
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d) Liquidação: neste processo, o PSP repassa ao vendedor (na conta bancária
ou conta de pagamento referenciada no processo de credenciamento) o
valor correspondente aos pagamentos recebidos por suas vendas,
descontando um valor (geralmente um percentual) correspondente ao
serviço de pagamento prestado. Para o vendedor é transparente o fluxo
financeiro entre o PSP e a instituição de pagamento de quem o PSP
contratou o serviço de pagamento. Este fluxo pode ser diferente, porém o
PSP tipicamente esta complexidade do vendedor, que paga por esta
comodidade. A figura 21 apresenta este processo.

70

Figura 18 – Processo de credenciamento

Fonte: Elaborado pela autora
Figura 19 – Processo de informar dados cadastrais

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 20 – Processo de pagamento de uma venda

Fonte: Elaborado pela autora
Figura 21 – Processo de liquidação do pagamento

Fonte: Elaborado pela autora
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4.6.2 Construir o vocabulário de processos de negócio
Todas as atividades dos processos de negócio modelados na atividade anterior
foram examinadas e todos os termos relevantes foram extraídos para constituir o
vocabulário de processos de negócio.
O relacionamento entre o processo de negócio e o termo do vocabulário de
processos de negócio foram organizados em uma tabela que contém o mapa entre o
vocabulário de processos de negócio e os processos de negócio, conforme pode ser
visto na tabela 11.
Tabela 11 - Mapa entre o vocabulário de processos de negócio e os processos de negócio
Processo de negócio

Vocabulário de processo de negócio

Credenciamento

Análise de risco
Condições comerciais
Credenciamento
Meios de pagamento
Taxas \ tarifas
Termo de uso
Valor descontado

Informar dados cadastrais

Banco liquidante
Conta pagamento
Dados bancários
Documentos
Estabelecimento comercial
Não bancarizado
Responsável

Pagamento

Autorização
Instituição de pagamento
Meios de pagamento
Pagamento

Liquidação

Banco liquidante
Instituição de pagamento
Instituição domicílio
Liquidação
Meios de pagamento
Recebimento dos pagamentos
Valor descontado

Fonte: Elaborado pela autora

4.7 Mapear normas e processos de negócio
Esta subseção apresenta execução do processo mapear normas e processos
de negócio, que tem como principais saídas o dicionário terminológico e o mapa entre
normas e processos de negócio.
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4.7.1 Construir dicionário terminológico
Nesta atividade os termos do vocabulário de regras de negócio, ao se
considerar que no vocabulário só constam os termos, sem significado e explicação,
os termos do vocabulário de processos de negócio foram conceituados e
exemplificados. O dicionário terminológico está no anexo B.
4.7.2 Mapear normas e processos de negócio
Nesta atividade os termos do vocabulário de regras de negócio e os termos do
vocabulário de processos de negócio são relacionados em relação ao seu significado.
Desta forma é estabelecida a relação entre as regras de negócio e os processos de
negócio. Ao se utilizar as das regras de negócio, é evidenciada a associação com a
norma e pode ser estabelecido quais os processos são relacionados a norma,
conforme apresentado na tabela 12.

Tabela 12 - Mapa entre norma e processos de negócio
Processos de negócio
Informar
dados
cadastrais
Não
relacionada ao
processo
Não
relacionada ao
processo
Não
relacionada ao
processo
Não
relacionada ao
processo

Não
relacionada ao
processo
Não
relacionada ao
processo
Não
relacionada ao
processo
Não
relacionada ao
processo

RN_05 - A liquidação deve contemplar, em grade única, as
posições de todos os participantes do arranjo, abrangendo as
Não relacionada
instituições financeiras ou de pagamento que prestem serviços de
ao processo
pagamento diretamente aos usuários finais da transação.

Não
relacionada ao
processo

Não
relacionada ao
processo

RN_06 - Os valores para liquidação deverão estar disponíveis
respeitando a grade única.

Não relacionada
ao processo

Não
relacionada ao
processo

RN_07 - A instituição domicílio do usuário recebedor deve ser
participante da CIP.

Relacionada ao
processo

Relacionada ao
processo

Não
relacionada ao
processo
Não
relacionada ao
processo

RN_08 - O usuário recebedor só poderá escolher receber sua
liquidação de transações cartão através instituição domicílio
participante da CIP.

Relacionada ao
processo

Relacionada ao
processo

Regras de negócio extraídas da Circular 3.765

Credenciamento

RN_01 - Todo pagamento com cartão de crédito deve ter a
liquidação centralizada.

Não relacionada
ao processo

RN_02 - Todo pagamento com cartão de débito deve ter a
liquidação centralizada.

Não relacionada
ao processo

RN_03 - O pagamento com quaisquer outros meios de
pagamento não terá a liquidação centralizada na CIP.

Não relacionada
ao processo

RN_04 - A liquidação deve ser realizada de forma centralizada,
em sistema de compensação e de liquidação autorizado a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, neste caso a CIP.

Não relacionada
ao processo

Fonte: Elaborado pela autora

Pagamento

Não
relacionada ao
processo

Liquidação
Relacionada ao
processo
Relacionada ao
processo
Relacionada ao
processo
Relacionada ao
processo
Relacionada ao
processo
Relacionada ao
processo
Relacionada ao
processo
Não relacionada ao
processo

4.8 Construir a arquitetura de processos orientada a normas
Esta subseção apresenta as atividades do processo de construção da
arquitetura de processos de negócio orientada a normas que utiliza como entrada
artefatos produzidos nos processos anteriores e tem como principal saída a
arquitetura de processos de negócio orientada a normas.
4.8.1 Modelar a organização
Nesta atividade a visão empresa é modelada a com ênfase na liquidação
centralizada determinada na Circular nº 3.765 sob a perspectiva do PSP.
A figura 22 ilustra a especificação empresa, na qual é possível identificar a os
elementos que compõe o recorte da norma que se aplica ao PSP, liquidação
centralizada de pagamentos realizados com cartão de crédito e cartão de débito, já
descritas no modelo de domínio. São estes elementos a comunidade de compradores,
a comunidade de vendedores, comunidade da instituição domiciliante, comunidade do
banco liquidante e a comunidade da CIP.
A figura 23 ilustra a comunidade do provedor de serviços de pagamento.
O objetivo desta comunidade é utilizar meios de pagamentos digitais. Os papéis
representados nesta comunidade são:
a) PSP: Comercializa serviços relacionados aos meios de pagamentos
digitais e credencia vendedores para que estes possam possibilitar o
pagamento de suas vendas com a utilização destes meios de
pagamento.
b) Vendedor: É credenciado ao PSP e contrata seus serviços para que
possa aceitar pagamentos por de meios de pagamentos digitais de seus
compradores.
c) Comprador: Consumidor dos serviços e produtos do vendedor. Realiza
o pagamento destes produtos e serviços com a utilização de meios de
pagamentos digitais.
Também está ilustrada o pacote de normas, com destaque para a norma
utilizada na aplicação desta pesquisa. Os tipos de objetos empresariais que devem
ser considerados ao se verificar os impactos relacionados a norma estão no pacote
“Enterprise Object Types”. O pacote de processos organiza os processos em
categorias relacionadas as fases nas quais são executados. Esta categorização irá
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orientar o relacionamento entre a visão empresa e as demais visões (informação,
computação, engenharia e tecnologia).

Figura 22 – Visão empresa baseada na Circular nº 3.765 sob a perspectiva do PSP

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 23 – Comunidade do provedor de serviços de pagamentos baseada na Circular nº 3.765

Fonte: Elaborado pela autora

4.8.2 Modelar processos impactados pela norma
Nesta atividade, os processos impactados pela norma são modelados e
descritos com as alterações necessárias para conformidade com a norma. Os
processos identificados como possivelmente impactados pela norma foram
identificados com o uso do mapa entre normas e processos de negócio criado no
processo de mapeamento entre regras e processos de negócio.
Dentre os processos relacionados diretamente aos meios de pagamento
digitais previamente modelados (credenciamento, informar dados cadastrais,
pagamento de uma venda e liquidação do pagamento), serão ajustados os processos
informar dados cadastrais e liquidação do pagamento.
O processo de informar dados cadastrais será alterado para atender a regra de
negócio RN_07 - A instituição domicílio do usuário recebedor deve ser participante da
CIP.
a) Informar dados cadastrais: neste processo foi incluída a restrição de
instituições domicílio permitidas para o vendedor receber seus pagamentos.
Este ajuste demandou a criação de um processo manual de verificação de
instituições domiciliantes participantes da CIP. A figura 24 apresenta este
subprocesso, com destaque para a atividade incluída.
Figura 24 - Processo informar dados cadastrais ajustado para conformidade com Circular
3.765

Elaborado pela autora

b) Liquidação: neste processo foi incluída a entidade CIP como centralizadora
dos pagamentos com cartões. O PSP apura a agenda de pagamento,
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verifica se os pagamentos são diferentes de cartão de crédito. Caso sejam
diferentes, o PSP comanda o pagamento diretamente ao banco liquidante,
que irá transferir os recursos para a instituição domicilio do vendedor. Caso
o pagamento tenha sido realizado com cartão de crédito ou cartão de débito,
o PSP envia as informações de liquidação para a CIP, que repassa a
informação ao banco liquidante. O banco liquidante disponibiliza os valores
financeiros para a instituição domicilio do vendedor. A figura 25 apresenta
este processo, com destaque para o processo de verificação do tipo de meio
de pagamento utilizado e a inclusão da entidade CIP.
Figura 25 - Processo liquidação do pagamento

Elaborado pela autora

4.9 Análise do produto final
O experimento apresentou a aplicação da arquitetura de processos de negócio
orientada a normas aplicada no contexto de uma empresa provedora de serviços de
pagamento sujeita a norma Circular 3.765/2015 do BACEN.
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Conforme sintetizado na figura 26, ao lado esquerdo é possível visualizar a
arquitetura como o elemento que relaciona as normas e os processos de negócio da
empresa. Este relacionamento é feito por meio das regras de negócio extraídas das
normas e associadas aos processos de negócio da empresa. Estes processos por sua
vez são suportados por sistemas computacionais. Desta forma a arquitetura evidencia
a associação entre as normas, regras de negócio extraídas das normas, os processos
de negócio afetados pelas normas e por se tratar de uma empresa baseada em
tecnologia, é possível assumir o relacionamento com os sistemas computacionais que
suportam os processos.
Como apresentado na figura 26, a arquitetura é formada então por artefatos
que consideram as normas como principal insumo.
Figura 26 - Arquitetura de processos de negócio orientada a normas

Elaborado pela autora

A direita da figura 26 é possível visualizar os artefatos que compõe esta
arquitetura:
a) O contexto da empresa que contém as características da empresa, seu
escopo de atuação, quais os meios de pagamentos digitais oferecidos por
ela e sujeitos a norma (cartão de crédito e cartão de débito) e o meio de
pagamento não afetado pela norma, o boleto.
b) A comunidade da empresa que dever estar em conformidade com a norma
e seus papéis.
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c) O modelo de domínio construído a partir da análise das normas aplicáveis
ao mercado de meios de pagamento do qual a empresa PSP faz parte.
d) As regras de negócio extraídas da norma do BACEN.
e) O mapeamento entre as normas, as regras de negócio e os processos de
negócio afetados por estas normas.
f) Os processos de negócio afetados pelas normas com os ajustes
necessários para o atendimento às regras de negócio e consequentemente
às normas. Dentre os processos diretamente relacionados aos meios de
pagamento, (credenciamento, informar dados cadastrais, pagamento de
uma venda e liquidação do pagamento), foi identificado que apenas os
processos informar dados cadastrais e liquidação do pagamento
precisaram de ajustes para atendimento da norma considerada.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Conclusões
Este trabalho desenvolveu uma arquitetura de processos de negócio orientada
a normas.
Com a aplicação do experimento foi possível visualizar o relacionamento entre
a norma e arquitetura de processos de negócio é definida tendo as normas como
principal elemento na construção de uma arquitetura.
Este trabalho não explorou como definir as normas a serem utilizadas na
construção de uma arquitetura, pois as normas são inerentes ao domínio de negócio.
Embora não tenham sido representadas, as demais visões do RM-ODP podem
ser relacionadas a visão empresa por meio do tipo de relacionamento nos quais os
processos foram agrupados. Este trabalho não sugeriu uma forma específica de
agrupamento de processos de negócio, pois o agrupamento dos processos de
negócios pode variar conforme o domínio de negócio ou o recorte de processos
observados.
Na execução deste trabalho, as questões extraídas do problema inicial que
conduziram esta pesquisa foram respondidas, conforme abaixo:
a) Como representar o relacionamento entre normas e uma empresa?
É possível representar o relacionamento entre normas e uma empresa por meio
da arquitetura de processos orientada a normas.
b) Como extrair regras de negócio dos textos das normas?
É possível extrair regras de negócio do texto das normas identificando as
obrigações, deveres e restrições que tenham a possibilidade de ter o
cumprimento exigido.
c) Como construir um vocabulário de regras de negócio?
É possível construir vocabulário de regras de negócio extraindo substantivos
utilizados nas regras de negócio, principalmente os relacionados as
obrigações, deveres e restrições.
d) Como construir um vocabulário de processos de negócio?
Um vocabulário de processos de negócio pode ser construído ao se extrair
substantivos utilizados nas atividades dos processos de negócio passíveis de
direcionamento das regras de negócio.
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e) Como construir um dicionário terminológico a partir de vocabulários de
regras e processos de negócio?
Um dicionário terminológico pode ser construído a partir de um vocabulário
de regras de negócio e de um vocabulário de processos de negócio ao se
conceituar e exemplificar os termos dos vocabulários, considerando
principalmente termos utilizados nas normas e jargões do mercado.
f) Como representar o relacionamento entre regras de negócio e processos
de negócio?
É possível representar o relacionamento entre regras de negócio e
processos de negócio com o uso do significado compartilhado entre os
termos do vocabulário de regras de negócio e do vocabulário de processos
de negócios (semântica).
g) Como desenvolver uma arquitetura de processos de negócio orientada a
normas?
Ao se considerar as normas como elemento fundamental na construção de
uma arquitetura. As normas são as provedoras das regras de negócio.
Estas regras de negócio são as diretrizes destinadas a governar, guiar ou
influenciar o comportamento de negócio.
h) A arquitetura representa o relacionamento entre processos e normas?
A aplicação do experimento desta pesquisa

permitiu apresentar o

relacionamento estabelecido entre as regras de negócio extraídas das normas
e os processos que suportam a empresa, foi possível visualizar este
relacionamento.
5.2 Trabalhos futuros
Como trabalho futuro é proposto desenvolver a governança de uma arquitetura
corporativa integrando todas as visões do RM-ODP, possibilitando a criação de
sistemas resilientes às mudanças nas normas existes e às novas normas.
Também é sugerido automatizar a criação do vocabulários de negócio a partir
das regras de negócio extraídas da norma e automatizar a criação do vocabulário de
processos de negócio com a análise automática das atividades dos processos de
negócio modelados, assim como automatizar a criação do dicionário terminológico e
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consequentemente o relacionamento entre as normas e as empresas com o uso do
significado compartilhado entre os vocabulários.
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ANEXOS
ANEXO A – PRINCIPAIS AGÊNCIAS REGULADORAS
Este anexo contém uma tabela com as principais agências reguladoras do
mercado brasileiro. As informações foram coletadas nas páginas da internet oficiais
destas agências.

Tabela 13 - Principais agências reguladoras do mercado brasileiro
Reguladores
Agência Nacional de Águas (ANA)

Informações institucionais
Criada pela lei nº 9.984 de 2000, a Agência Nacional de Águas (ANA) é a agência reguladora
dedicada a fazer cumprir os objetivos e diretrizes da Lei das Águas do Brasil, a lei nº 9.433 de
1997. Para isso ela segue basicamente quatro linhas de ação:
Monitoramento, aplicação da lei, planejamento e regulação.
Regulação
Regula o acesso e o uso dos recursos hídricos de domínio da União, que são os que fazem
fronteiras com outros países ou passam por mais de um estado, como, por exemplo, o rio São
Francisco. A ANA também regula os serviços públicos de irrigação (se em regime de
concessão) e adução de água bruta. Além disso, emite e fiscaliza o cumprimento de normas,
em especial as outorgas, e também é a responsável pela fiscalização da segurança de
barragens outorgadas por ela (ANA, 2018)

Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC)

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), uma das agências reguladoras federais do País,
foi criada para regular e fiscalizar as atividades da aviação civil e a infraestrutura aeronáutica e
aeroportuária no Brasil. Instituída em 2005, começou a atuar em 2006 substituindo o
Departamento de Aviação Civil (DAC). É uma autarquia federal de regime especial e está
vinculada ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. As ações da ANAC se
enquadram nas atividades de certificação, fiscalização, normatização e representação
institucional (ANAC, 2018).

Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia em regime especial vinculada ao
Ministério de Minas e Energia, foi criada para regular o setor elétrico brasileiro, por meio da Lei
nº 9.427/1996 e do Decreto nº 2.335/1997.
A ANEEL iniciou suas atividades em dezembro de 1997, tendo dentre as principais
atribuições, a regulação da geração (produção), transmissão, distribuição e comercialização
de energia elétrica; (ANEEL, 2018).
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Reguladores
Agência Nacional de Mineração (ANM)

Informações institucionais
O Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, é uma autarquia federal criada pela
Lei número 8.876, de 2 de maio de 1994, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, dotada
de personalidade jurídica de direito público, com autonomia patrimonial, administrativa e
financeira, tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e circunscrição em todo o território
nacional.
O DNPM tem por finalidade promover o planejamento e o fomento da exploração mineral e do
aproveitamento dos recursos minerais e superintender as pesquisas geológicas, minerais e de
tecnologia mineral, bem como assegurar, controlar e fiscalizar o exercício das atividades de
mineração em todo o território nacional, na forma do que dispõem o Código de Mineração, o
Código de Águas Minerais, os respectivos regulamentos e a legislação que os complementa
(ANM, 2018).

Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS)

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é a agência reguladora vinculada ao
Ministério da Saúde responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil, responsável pela
regulação no setor.
De forma simplificada, a regulação pode ser entendida como um conjunto de medidas e ações
do Governo que envolvem a criação de normas, o controle e a fiscalização de segmentos de
mercado explorados por empresas para assegurar o interesse público (ANS, 2018).

Agência Nacional de Telecomunicações Criada pela Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472, de 16 de julho de 1997), a Anatel foi a
(ANATEL)
primeira agência reguladora a ser instalada no Brasil, em 5 de novembro de 1997.
Conforme estabelece a Lei 9.472/1997, a Anatel é uma entidade integrante da Administração
Pública Federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das
Comunicações. É administrativamente independente e financeiramente autônoma.
Cabe à Anatel adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para
o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com independência,
imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade (ANATEL, 2018).
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Reguladores
Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (ANTAQ)

Informações institucionais
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ é uma entidade que integra a
Administração Federal indireta, de regime autárquico especial, com personalidade jurídica de
direito público, independência administrativa, autonomia financeira e funcional, vinculada ao
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Foi criada pela Lei nº 10.233, de 05 de
junho de 2001 e instalada em 17 de fevereiro de 2002.
A ANTAQ tem por finalidade implementar as políticas formuladas pelo Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil, pelo Conselho Nacional de Integração de Políticas de
Transporte – CONIT, segundo os princípios e diretrizes estabelecidos na legislação. É
responsável por regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços de
transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária (ANTAQ, 2018).

Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT)

Criada pela Lei nº 10.233, a Agência Nacional de Transportes Terrestres é uma autarquia sob
regime especial, que tem sede e foro no Distrito Federal, e está presente em todo o território
nacional por meio das Unidades Regionais e Postos de Fiscalização.
Tem por finalidade regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços e
de exploração da infraestrutura de transportes, exercidas por terceiros, visando garantir a
movimentação de pessoas e bens, harmonizar os interesses dos usuários com os das
empresas concessionárias, permissionárias, autorizadas e arrendatárias, e de entidades
delegadas, preservado o interesse público, arbitrar conflitos de interesses e impedir situações
que configurem competição imperfeita ou infração contra a ordem econômica (ANTT, 2018).

Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA)

Criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 1999, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) é uma autarquia sob regime especial, que tem sede e foro no Distrito Federal, e está
presente em todo o território nacional por meio das coordenações de portos, aeroportos,
fronteiras e recintos alfandegados.
Tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio
do controle sanitário da produção e consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância
sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles
relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados.
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Reguladores
Informações institucionais
Agência Nacional do Cinema (ANCINE) Criada em 2001 pela Medida Provisória 2228-1, a ANCINE – Agência Nacional do Cinema é
uma agência reguladora que tem como atribuições o fomento, a regulação e a fiscalização do
mercado do cinema e do audiovisual no Brasil. É uma autarquia especial, vinculada desde
2003 ao Ministério da Cultura.
A missão da ANCINE é desenvolver e regular o setor audiovisual em benefício da sociedade
brasileira. Encerrado o ciclo de sua implementação e consolidação, a ANCINE enfrenta agora
o desafio de aprimorar seus instrumentos regulatórios, atuando em todos os elos da cadeia
produtiva do setor, incentivando o investimento privado, para que mais produtos audiovisuais
nacionais e independentes sejam vistos por um número cada vez maior de brasileiros
(ANCINE, 2018).
Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP)

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis é o órgão federal responsável
pela regulação das indústrias de petróleo e gás natural e de biocombustíveis no Brasil.
Vinculada ao Ministério de Minas e Energia, é uma autarquia federal especial que executa a
política nacional para o setor, com foco na garantia do abastecimento de combustíveis e na
defesa dos interesses dos consumidores.
A Agência tem atuação “do poço ao posto”, ou seja, regula mais de 110 mil empresas, em
atividades desde a prospecção de petróleo e gás natural nas bacias sedimentares do Brasil
até os procedimentos para assegurar a qualidade os combustíveis vendidos ao consumidor
final. A atividade de regulação implica, necessariamente, a constante fiscalização do
cumprimento das normas estabelecidas (ANP, 2018).

Autoridade Nacional de Proteção a
dados (ANPD)

Entre as atribuições do órgão, destacam-se elaborar diretrizes para uma Política Nacional de
Proteção de Dados Pessoais e Privacidade; fiscalizar e aplicar sanções; promover entre a
população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados
pessoais e as medidas de segurança; e promover ações de cooperação com autoridades de
proteção de dados pessoais de outros países, de natureza internacional ou transacional.
A ANPD está prevista na estrutura do governo recém-empossado de Jair Bolsonaro, de
acordo com a Medida Provisória 870/19 (CAMARA, 2019).

Fonte: Elaborada pela autora

ANEXO B – DICIONÁRIO TERMINOLÓGICO
Este anexo contém o dicionário terminológico. Na primeira coluna está o termo,
na coluna seguinte o seu conceito, com definições e observações, em seguida, caso
se aplique, exemplos do termo. As colunas vocabulário de regras e negócio e
vocabulário de processos de negócio indicam a qual vocabulário o termo pertence,
sendo possível pertencer a ambos.

Tabela 14 - Dicionário terminológico criado neste trabalho
Termo do vocabulário

Análise de risco

Arranjo

Autorização
Banco liquidante

Cartão de crédito

Cartão de débito

Definição e observações
Avaliação de risco de crédito para se aceitar um
relacionamento comercial entre um vendedor e um PSP
ou análise de risco transacional, na qual busca-se evitar
uma fraude na utilização de um meio de pagamento
digital.
Conjunto de regras e procedimentos que disciplina a
prestação de determinado serviço de pagamento ao
público
É usual chamar apenas de arranjo de pagamento,
inibindo o termo instituidor. Eventualmente inibe-se
também o termo pagamento e utiliza-se apenas do
termo arranjo.
Permissão para efetivação de um pagamento com o uso
de um meio de pagamento digital.
Instituição financeira contratada pelo PSP para efetuar a
transferência dos valores a serem pagos aos
vendedores.
Meio de pagamento digital no qual um emissor
disponibiliza um crédito pré-aprovado para utilização em
pagamentos.
Meio de pagamento digital no qual um emissor associa
a autorização a um pagamento condicionado a valores
existentes tipicamente em uma conta corrente ou conta
poupança.

Exemplo

Não se aplica.

Visa, Master, Elo

Não se aplica.

Vocabulário de
regras de
negócio

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Vocabulário de
processos de
negócio

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica
Itaú, Bradesco

Sim
Sim

Não se aplica
Sim
Não se aplica

CIP

Câmara Interbancária de pagamento que opera o
sistema de compensação e de liquidação autorizado a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Condições comerciais

Valores, taxas e tarifas que são cobradas para utilização MDR, taxa de
dos serviços do PSP.
antecipação

Não se aplica

Sim
Não se aplica

X
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Termo do vocabulário

Definição e observações

Exemplo

Vocabulário de
regras de
negócio

Conta corrente

Conta bancária do tipo conta de depósito, no qual o
dinheiro fica disponível utilização a qualquer momento.

Não se aplica

X

Conta pagamento

Registro individualizado das transações de pagamento
(transferências e pagamento de contas e de compras)
realizadas em nome do usuário final.

Não se aplica

X

Conta poupança

Conta bancária do tipo conta de depósito, no qual o
dinheiro fica disponível utilização a qualquer momento,
porém com geração de rendimentos.

Não se aplica

X

Credenciamento
Dados bancários
Documentos
Estabelecimento
comercial

Habilitar ou credenciar um vendedor ou estabelecimento
Não se aplica
comercial para utilização de serviços de pagamentos.
Informações referentes as contas correntes, poupança
Não se aplica
ou pagamento.
Documentos que identificam uma pessoa física ou
RG, CPF, CNPJ
jurídica.
Não se aplica
Vendedor, entidade que aceita pagamentos.

Grade única

Grade horária única de transferência de recursos para
pagamentos referentes a cartões.

Instituição de
pagamento

Entidades que oferecem meios de pagamentos digitais.

Instituição domicílio
Instituição financeira
Liquidação
Meios de pagamento
digitais

Entidades nas quais os vendedores recebem seus
pagamentos.
Instituição que pode oferecer os meios de pagamentos
e também podem ser instituições domicílio.
Pagamento ao vendedor das compras recebidas com o
uso de meios de pagamentos digitais.
Instrumentos eletrônicos de pagamento, meios de
pagamento que não são em papel moeda.

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

Vocabulário de
processos de
negócio
Não se aplica
X

Não se aplica
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

Não se aplica

Não se aplica

X

X

Cartão de
crédito, débito,
boleto

X

X
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Termo do vocabulário
Não bancarizado

Pagamento

Recebimento dos
pagamentos
Responsável

Definição e observações
Não possui relacionamento bancário, principalmente
conta corrente ou conta poupança.
Transferência de recursos do pagador, neste caso o
comprador, para o recebedor que neste caso é o
vendedor, por intermédio do uso de um instrumento de
pagamento que também neste contexto também é
chamado de meio digital de pagamento ou meio de
pagamento digital
Pagamento ao vendedor das compras recebidas com o
uso de meios de pagamentos digitais.
Pessoal física responsável por um estabelecimento
comercial.

Sistema de
compensação

Sistema que realiza a compensação do pagamento (ou
liquidação) realizado com instrumentos eletrônicos de
pagamento.

Taxas \ tarifas

Valores cobrados dos vendedores para utilização do
serviço de pagamento.

Termo de uso

Condições contratuais para utilização dos serviços do
PSP. Cada vez mais disponibilizado de maneira online,
inclusive com aceite digital por parte do consumidor.

Usuário final

Termo geralmente utilizado para o comprador ou
pagador que utiliza um meio de pagamento digital para
efetuar uma compra ou pagamento.

Valor descontado

Valor que o PSP desconta do vendedor referente aos
serviços prestados.

Fonte: Elaborada pela autora

Não se aplica

Vocabulário de
regras de
negócio
Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Exemplo

Vocabulário de
processos de
negócio
X

X

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

X
X
Não se aplica

SLC
MDR, taxa de
antecipação
Não se aplica

X
Não se aplica

X

Não se aplica
X

Não se aplica
X
Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica
X

