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Resumo
Service-Oriented Architecture (SOA), ou arquitetura orientada a serviços, é um
conceito emergente em Tecnologia da Informação que tem despertado interesse em
termos de pesquisa e desenvolvimento. Por ser um conceito ainda não consolidado,
faltam ferramentas, métodos e referências para implementação de soluções
orientadas a serviços. Além disso, a literatura tem como foco de discussão as
características técnicas da arquitetura e não métodos e processos de negócio, o que
pode conduzir a uma arquitetura rígida, onde qualquer alteração no processo de
negócio causará conflitos com os serviços desenvolvidos para esta arquitetura.
O objetivo desta dissertação é propor um método de modelagem de processos de
negócios para especificação de serviços para arquiteturas orientadas a serviços, que
abrange desde a modelagem destes processos até a identificação e especificação
dos serviços de negócio, utilizando a linguagem UML como ferramenta e os
conceitos do processo unificado (UP). Como contribuição, pretende-se que o método
apresentado auxilie o Analista de Negócios e o Analista de Sistemas a identificar e
modelar os serviços de sua arquitetura orientada a serviços, de modo aderente aos
processos de negócio especificados.
Para atingir o objetivo do trabalho são realizados estudos de SOA e de modelagem
de processos de negócio. São levantadas técnicas de identificação de serviços para
a arquitetura SOA e desenvolvido o método de modelagem com UML. Para
validação do método é apresentado um estudo de caso em uma empresa de
comércio eletrônico B2B (Business to Business), onde ocorreu a modelagem UML
dos processos de negócio com e sem a aplicação do método. Finalmente os
resultados do estudo de caso são analisados e as considerações finais do método
são apresentadas.

Palavras-chave: SOA, UML, Serviços, Processos de Negócio, UP.

Abstract
Business Process Modeling with UML for Service-Oriented Architectures
Service-Oriented Architecture (SOA) is an emerging concept in Information
Technology which has led to an interest in research and development. As a not yet
consolidated concept, there are no tools, methods and references that would help
implement service-oriented solutions. In addition, the literature has focused on
discussing the technical characteristics of the architecture instead of business
methods and processes, and this approach may lead to a rigid architecture, where
any change in the business process causes conflicts with the services developed for
this architecture.
This dissertation proposes a method for modeling business processes that will
specify services for service-oriented architectures, including the modeling of such
processes as well as the identification and specification of the business services, by
utilizing the UML language as a tool and the concepts of unified process (UP). As a
contribution, it is intended that the method presented herein will help the Business
Analyst and the System Analyst to identify and model the services that are part of his
service-oriented architecture, in adherence to the business process that were
specified.
In order to achieve the objective mentioned above, studies were conducted on SOA
and business process modeling. Techniques to identify services for the SOA
architecture were surveyed and a modeling method was developed with UML. With
the purpose of validating the method, a case study is presented about a B2B
(Business to Business) electronic commerce company, where the business process
modeling with UML was done with and without the application of the method. Finally,
the results obtained from the case study were analyzed and the last considerations
about the method were presented.

Keywords: SOA, UML, Services, Business Processes, UP.
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Capítulo 1 - Introdução
1.1 Motivação
Service-Oriented Architecture (SOA), ou arquitetura orientada a serviços, é um
conceito emergente em Tecnologia da Informação que tem despertado interesse em
termos de pesquisa e desenvolvimento. Para os analistas, SOA representará uma
mudança significativa no mercado de software, de forma similar à arquitetura
cliente/servidor no começo dos anos 90 (BALDO, 2006).
Por ser um conceito ainda não consolidado e em amadurecimento, faltam
ferramentas, métodos e referências para implementação de soluções orientadas a
serviços. Além disso, a literatura tem como foco de discussão as características
técnicas da arquitetura de software e não os métodos e processos de negócio.
Segundo Fatolahi e Shams (2005), algumas empresas utilizam seus próprios
processos, mas muitos deles não são oficialmente publicados. Desenvolver uma
arquitetura orientada a serviços, preocupando-se com a modelagem apenas no nível
dos serviços dos sistemas de informação e não com a análise do negócio, conduz a
uma arquitetura de software rígida, onde qualquer alteração no processo de negócio
causará conflitos com os serviços desenvolvidos para esta arquitetura.
Existe também um distanciamento entre Analistas de Negócios e Analistas de
Sistemas no processo de desenvolvimento de software para arquiteturas orientadas
a serviços. Esta distância ocorre devido à arquitetura SOA ser um conceito recente
nas empresas e ao fato dos Analistas de Negócios não terem ainda o conhecimento
suficiente do funcionamento desta arquitetura de forma a “enxergar” o processo de
negócio especificado sendo executado em SOA. Dessa forma, os Analistas de
Sistemas não encontram o apoio necessário para converter os processos de
negócio em sistemas.
A UML (Unified Modeling Language) é uma linguagem para modelagem de software
consolidada nas empresas e na literatura que abrange todas as visões necessárias
ao desenvolvimento e implantação destes softwares, estando presente em todo o
ciclo de vida de desenvolvimento, incluindo modelagem de processos de negócios.
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Embora a UML tenha sido originalmente desenvolvida para modelagem de sistemas
orientados a objetos, ela pode ser facilmente estendida para suportar outros
conceitos como atividades de negócio (STOJANOVIC; DAHANAYAKE; SOL, 2004).
O

UP

(Unified

Process),

ou

Processo

Unificado,

é

um

paradigma

de

desenvolvimento de software que auxilia na estruturação do desenvolvimento dos
sistemas, principalmente devido às suas características de iteração e repetição, que
vai ao encontro das características de sistemas para arquiteturas SOA.
Portanto, torna-se motivador a proposta de uma solução para a modelagem de
processos de negócio para arquiteturas orientadas a serviços, com suporte da UML
e UP, que possibilite diminuir a distância entre Analistas de Negócios e Analistas de
Sistemas.

1.2 Objetivo
O objetivo desta dissertação é propor um método de modelagem de processos de
negócios para especificação de serviços para arquiteturas orientadas a serviços, que
abrange desde a modelagem dos processos até a identificação e especificação dos
serviços de negócio, utilizando a linguagem UML como ferramenta e os conceitos do
processo unificado (UP).
Nesta modelagem, os processos de negócio são representados por meio de casos
de uso de negócios e diagramas de atividades. Os serviços são extraídos e
modelados baseando-se nos passos de extração e modelagem de serviços
apresentado por Erl (2006). A representação dos serviços é realizada através de
diagramas de classes, de interação e de atividades que auxiliam neste processo de
identificação e composição dos serviços. Uma extensão da linguagem UML é
proposta para dar suporte a este método.
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1.3 Contribuições
Como contribuição, o método apresentado auxilia o Analista de Negócios e o
Analista de Sistemas a identificar e modelar os serviços de sua arquitetura orientada
a serviços, de modo aderente aos processos de negócio especificados. O método
abrange as características de negócio na modelagem de serviços não as
características e qualidades técnicas de uma arquitetura orientada a serviços.
Este método pode ser aplicado em um determinado projeto de software,
acompanhando e oferecendo suporte ao seu ciclo de vida de desenvolvimento,
principalmente nas fases de Iniciação e Elaboração, na disciplina de Modelagem de
Negócios, seguindo o modelo de processo unificado (UP).

1.4 Método de Pesquisa
O método de pesquisa adotado para a realização do objetivo proposto foi composto
das seguintes atividades:
•

Estudo do funcionamento de uma arquitetura orientada a serviços (SOA).
Este estudo envolveu o levantamento das características da arquitetura SOA,
como também o papel dos serviços na arquitetura;

•

Estudo do processo do ciclo de vida do software, com ênfase nas fases de
modelagem de processos de negócio e análise de requisitos, utilizando o
modelo de desenvolvimento do processo unificado (UP);

•

Investigação das notações existentes para a modelagem de processos de
negócio e trabalhos já realizados sobre o tema, focando nos diagramas da
UML aderentes a esta modelagem, e os documentos e papéis adotados pelo
UP;

•

Levantamento de técnicas de identificação e composição de serviços a partir
da modelagem de processo de negócio e extensões UML existentes que dão
suporte a esta tarefa;
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•

Desenvolvimento do método de modelagem de processos de negócio e
identificação de serviços de negócio a serem executados para arquiteturas
orientadas a serviços;

•

Elaboração de um estudo de caso em uma empresa de comércio eletrônico
B2B (Business to Business) onde, a partir do levantamento da visão do
negócio, os serviços de negócio são identificados e modelados com e sem a
aplicação do método proposto;

•

Comparação entre os resultados da modelagem com e sem a aplicação do
método e considerações finais.

1.5 Organização do trabalho
No capítulo 2, Fundamentação Teórica e Estado da Arte, encontra-se descrito a
evolução e características da arquitetura orientada a serviços, bem como o papel
dos processos de negócio para esta arquitetura. São exibidos os padrões de
notação de modelagem de processos e características do Processo Unificado.
Finalmente é apresentado o levantamento dos trabalhos realizados para modelagem
de processos de negócio, extração de serviços e o suporte da UML para esta
modelagem.
No capítulo 3, Apresentação do Método, é descrito o método com detalhamento das
fases de Modelagem de Processos de Negócio (fase 1) e Identificação de Serviços
(fase 2). É apresentado o levantamento dos processos de negócios para arquitetura
SOA, utilizando artefatos da UML e sua integração ao Processo Unificado, e
também o método utilizado para identificar serviços a partir desta modelagem.
No capítulo 4, Representação UML, é apresentada e detalhada a extensão UML
proposta e sua aplicação na modelagem desde os processos de negócio até a
identificação e modelagem dos serviços.
No capítulo 5, Estudo de Caso, a partir da visão de negócio de uma empresa de
comércio eletrônico, que adotou uma arquitetura orientada a serviços para oferecer
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estes serviços a seus clientes, é descrita a modelagem UML com e sem a aplicação
do método, e a comparação dos resultados obtidos na identificação e modelagem de
serviços.
No capítulo 6, Conclusões, são apresentadas considerações sobre os resultados
obtidos e uma análise geral do método proposto. São apresentadas também
sugestões para pesquisas futuras que podem ser desenvolvidas como complemento
ao presente trabalho.
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Capítulo 2 - Fundamentação Teórica e Estado da Arte
2.1 Introdução
Neste capítulo encontra-se o levantamento bibliográfico e os resultados de
pesquisas realizadas em trabalhos científicos recentes sobre arquitetura orientada a
serviços, apresentando as características de serviços e processos de negócio nesta
arquitetura.
Também são apresentados os padrões de notação de processos de negócio
definidos pela literatura, como também a aplicação do Processo Unificado e
trabalhos realizados em modelagem utilizando a UML e extensões já desenvolvidas
para esta arquitetura.

2.2 Evolução da Arquitetura Orientada a Serviços
O XML (Extensible Markup Language) é uma meta linguagem criada pelo W3C
(World Wide Web Consortium) e derivada do SGML (Standard Generalized Markup
Language), que existe desde os anos 60. A representação de dados através do XML
é a base de tráfego de informações do SOA. O XML estabelece o formato e a
estrutura das mensagens trafegadas através dos serviços.
O W3C, em 2000, especificou o SOAP (Simple Object Access Protocol). A
especificação inicial teve por objetivo unificar e, em alguns casos substituir, a
comunicação proprietária RPC (Remote Procedure Call). Os dados transmitidos
entre componentes são convertidos em formato XML, transportados e finalmente
convertidos no formato original. Este conceito tornou-se popular entre as empresas e
sua utilização cresceu juntamente com o avanço da tecnologia de comércio
eletrônico. Desta forma surgiu a tecnologia distribuída, baseada na internet,
conhecida como Web Services.
Segundo Deitel et al. (2003), Web Services são programas de software que utilizam
XML para troca de informações com outro software através de protocolos comuns de
internet. Isso significa que uma aplicação residente em um computador pode enviar
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uma requisição para outro computador e possivelmente receber a resposta. O
protocolo de internet mais comumente empregado para Web Services é o HTTP
(Hypertext Transfer Protocol), que também é o protocolo padrão da Web.
A parte mais importante dos Web Services é a interface pública. É a peça chave da
informação que fornece ao serviço uma identidade e possibilita sua invocação (ERL,
2006). Desta forma, uma das primeiras iniciativas para suporte aos Web Services foi
a linguagem WSDL (Web Service Description Language), criada também pelo W3C
em 2001, sendo sua especificação revisada continuamente.
A empresa IBM, vendedora de softwares e ferramentas para Web Services, criou um
modelo para representar interações entre esses tipos de serviços. Este modelo
serviu de base para a construção de uma plataforma arquitetural separada,
conhecida como a Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) (DEITEL et al. 2003). De
acordo com Tsai et al. (2006), esta arquitetura é representada entre três entidades e
suas responsabilidades: requisitantes de serviços (services requestors), agentes de
serviços (services registries), e provedores de serviços (services providers). Os
provedores de serviços desenvolvem serviços independentes da aplicação,
seguindo protocolos e padrões abertos. Os agentes de serviços publicam os
serviços disponíveis. Os requisitantes de serviços selecionam, dentre os serviços
disponíveis, aqueles desejados para seu sistema. Desta forma, o sistema é
construído através da descoberta e composição de serviços ao contrário do
tradicional processo de design (projeto) e codificação de software.
Para ilustrar os conceitos apresentados, a Figura 1 apresenta a primeira
representação de SOA, exibindo as três entidades da arquitetura e a comunicação
entre elas.
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Figura 1. A primeira representação de SOA (adaptada de ERL, 2006)

2.3 Conceitos de SOA
De acordo com Erl (2006), o termo “orientado a serviço" é utilizado há algum tempo
em diferentes contextos e para diferentes propósitos. Porém, a característica
principal é que a “orientação a serviço” representa uma abordagem genérica para
solucionar um problema de negócio. Esta abordagem transcende a tecnologia e as
soluções de automação, significando principalmente decompor a lógica necessária
para resolver um grande problema em partes pequenas e relacionadas. Cada uma
dessas partes endereça um negócio ou uma parte específica deste problema.
Quando unido ao termo “arquitetura”, a orientação a serviços recebe uma conotação
técnica. A “Arquitetura Orientada a Serviços” ou SOA (Service Oriented Architecture)
representa unidades individuais de lógica existindo de forma autônoma e não
isoladas umas das outras. Estas unidades possuem características que permitem
que funcionem de forma independente, mantendo uma quantidade suficiente de
características comuns e padrões. Em SOA, estas unidades de lógica são
conhecidas como serviços (ERL, 2006). Um serviço é uma entidade de software
que existe como uma unidade distinta, independente e completa com um propósito
claro de existência (STOJANOVIC; DAHANAYAKE; SOL, 2004).
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De acordo com Cuomo (2005), um serviço é um componente de software que
encapsula uma função, tem uma interface bem definida que envia e recebe
mensagens determinadas e executa operações.
Para manter sua independência, os serviços encapsulam lógica em um contexto
distinto. Este contexto pode ser especificado como uma tarefa ou entidade de
negócio, ou ainda algum outro tipo de agrupamento lógico (ERL, 2006).
Os serviços podem encapsular uma tarefa composta por um único passo, um
subprocesso composto de um conjunto de passos, ou ainda encapsular um
processo inteiro. Nos dois últimos casos, por representar um escopo maior, um
serviço pode encapsular outros serviços (ERL, 2006). A Figura 2 ilustra este
conceito.

Passo do
processo
Serviço
Serviço

Subprocesso

Processo

Serviço

Figura 2. Serviços podem encapsular quantidades diferentes de lógica
(adaptada de ERL, 2006)
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Os serviços podem ser usados por outros serviços ou programas. Para realizar este
relacionamento um serviço precisa conhecer as características do outro e este
conhecimento é alcançado através do uso da descrição do serviço. De acordo com
Erl (2006), a descrição de um serviço é composta basicamente pelo nome, sua
localização e pelos requisitos das informações a serem compartilhadas. Após um
determinado serviço enviar uma mensagem a outro, ele perde o controle do que
acontece com a mensagem enviada. Desta forma as mensagens, como os serviços,
podem ser autônomas. Serviços que disponibilizam a descrição do serviço e
comunicam-se através de mensagens, formam uma arquitetura básica, conhecida
como “orientada a serviços”. A figura 3 apresenta esta comunicação entre serviços.

Figura 3. Uma mensagem como uma unidade independente de comunicação
(adaptada de ERL, 2006)

Ainda de acordo com Erl (2006), os princípios chave da “orientação a serviços” são
os seguintes:
•

Sem acoplamento: Os serviços mantêm um relacionamento que minimiza as
dependências e requer somente que eles tenham o conhecimento da
existência um dos outros;
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•

Contrato de serviço: Os serviços possuem um contrato de comunicação,
definido coletivamente por uma ou mais descrições de serviços e documentos
relacionados;

•

Autonomia: Os serviços têm o controle total da lógica que eles encapsulam;

•

Abstração: Apenas o que é descrito no contrato do serviço é disponibilizado, a
lógica interna não é implementada;

•

Reusabilidade: A lógica é dividida em serviços, de modo a promover reuso;

•

Possibilidade de composição: Conjuntos de serviços podem ser coordenados
e agrupados para formar serviços compostos;

•

Independência de estado: Os serviços não possuem estados, retendo apenas
a informação específica de uma atividade;

•

Possibilidade de descoberta: Os serviços são projetados de forma que suas
descrições possam ser encontradas e acessadas através de mecanismos de
busca.

2.4 Processos de Negócio na Arquitetura Orientada a Serviços
Segundo Erl (2006), em um desenvolvimento clássico de sistemas, um projeto é
dividido em duas principais partes: a lógica de negócios e a lógica da aplicação. A
lógica de negócios é uma implementação documentada dos requisitos de negócios
que foram extraídos das diversas áreas de negócio de uma empresa. Esta lógica
geralmente é estruturada em processos que expressam estes requisitos, regras
associadas, dependências e outras influências externas. A lógica de aplicação é
uma implementação automatizada da lógica de negócios, organizada em várias
soluções tecnológicas.
Segundo Erl (2006) e Weiss e Zendulka (2007), a orientação a serviços introduz um
novo conceito que altera a maneira como um projeto de software é representado,
modelado e compartilhado. Este novo conceito é a introdução de serviços no projeto
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de desenvolvimento de sistemas. Os serviços estabelecem uma forma de abstração
entre as tradicionais camadas de negócio e aplicação, sendo posicionados entre
estas duas camadas. Portanto, um serviço pode encapsular tanto uma ou mais
partes da lógica da aplicação como também uma parte do processo de negócio.
Para atender aos principais princípios da orientação a serviços (reusabilidade e
autonomia), a camada de serviços introduzida deve ser dividida em outras camadas
de serviços, o que permite que a automação da lógica do processo de negócio seja
desenvolvida independentemente da tecnologia utilizada na camada da aplicação.
Erl (2006) divide a camada de serviços em outras 3 camadas, representadas na
Figura 4:
•

Camada de serviços da aplicação: Esta camada é composta por serviços
que executam tarefas concretas e específicas, muitas vezes independentes
de um processo de negócio. Também são serviços que servem de interface
entre a camada de negócio e demais serviços que podem interagir com
sistemas fora da fronteira do processo de negócio;

•

Camada de serviços de negócio: Camada responsável por atender aos
modelos e processos de negócio, garantindo que a representação dos
serviços esteja alinhada ao negócio. Esta camada pode ser dividida em duas
subcamadas:
o Serviços de negócio centrado em tarefas (ou serviços tarefa): Um
serviço que encapsula um fluxo de negócios ou um processo de
negócio, sendo responsável pela execução das tarefas encapsuladas.
Geralmente são serviços que executam tarefas simples;
o Serviços de negócio centrado em entidades (ou serviços entidades):
Um serviço que encapsula lógica de processamento associada com
uma entidade específica de negócio, como “Pedido” ou “Nota Fiscal”.

•

Camada

de

serviços

de

orquestração:

Camada

responsável

por

estabelecer as regras de negócio, sua composição lógica relacionada e a
ordem em que os serviços são executados.
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Figura 4. A camada de interface de serviços posicionada entre as camadas de
aplicação e negócios (adaptada de ERL, 2006)

Erl (2006) apresenta também o conceito de serviços “agnósticos” que, segundo o
autor, são serviços que não estão limitados apenas a um processo ou ambiente, ou
seja, não são de utilização específica de um processo, atendendo a um dos
principais princípios-chave da orientação a serviços, a reusabilidade. Geralmente
estão posicionados ou na camada de aplicação ou ainda na camada de negócio.
Além de apresentar as camadas de serviços e os tipos de serviços de negócios, Erl
(2006) apresenta as vantagens e desvantagens entre a criação de serviços
centrados em tarefas, em entidades ou ambos (composição com serviços entidades
e tarefas). Na Tabela 1 encontra-se um resumo desta análise.
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Tabela 1. Comparação entre os tipos de serviços de negócio
Tipos de serviços

Centrados em tarefas

Centrados em entidades

Ambos

Vantagens

Desvantagens

Análise e modelagem
simplificada.

Potencial de reuso limitado

Serviços candidatos de fácil
entendimento.
Alta reusabilidade.

Maior esforço de análise.

Facilidade na criação de
serviços “agnósticos”.

Composição de serviços
mais complexa.

Benefícios similares aos
serviços entidade.

É a composição mais
complexa de serviços,
devido a existência da
camada de serviços tarefa e
serviços entidade.

Concluindo, Endrei (2004) define um Processo de Negócio em SOA como uma
coleção de serviços, invocados em uma seqüência particular de regras, de acordo
com os requisitos de negócio. Este processo de negócio pode ser composto de
serviços em diferentes granularidades.

2.5 Esforços já realizados para a extração de Serviços
Para a extração de novos serviços, Fatolahi e Shams (2005) seguem a modelagem
de processos de negócios de forma a identificar pacotes de serviços, sendo que um
processo do modelo pode conter nenhum, um ou mais serviços. A decomposição
granular de processos proporciona a identificação de pacotes de serviços, onde
cada pacote está relacionado a diferentes granularidades de processos (FATOLAHI;
SHAMS, 2005).
Emig et al. (2007) também identificam e modelam novos serviços de negócio a partir
da modelagem de processos de negócios, identificando inclusive as operações
realizadas por cada serviço.
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Para serviços já existentes em um repositório, Zachos et al. (2006) propõem uma
ferramenta para a busca e extração de serviços de um service registry existente que
armazena serviços de um conjunto de empresas que os disponibiliza e compartilha.
Esta ferramenta chamada UCaRE1, que faz parte da plataforma do projeto SeCSE2,
é utilizada para a especificação descritiva de casos de uso e requisitos de novos
sistemas. Analistas de sistemas utilizam esta ferramenta que propõe a integração
dos requisitos com os service requestors. A partir de palavras-chaves dos requisitos
e casos de uso, consultas são realizadas para descobrir serviços candidatos que
atendam às palavras-chaves e que possam ser aplicados nos sistemas modelados
ou então utilizados para uma melhor especificação de requisitos.

2.6 O Processo Unificado
De acordo com Rational Software Corporation (2002), o Processo Unificado é um
processo de desenvolvimento de software que descreve as atividades necessárias
para transformar requisitos de usuários em um sistema de software. Entretanto, o
Processo Unificado é mais do que um processo, é um framework genérico que pode
ser especializado para uma grande variedade de sistemas de software, diferentes
áreas de aplicação, tipos de organizações, níveis de competência e tamanhos de
projetos.
Jaferian et al. (2005) defendem que o Processo Unificado é um dos mais completos
e flexíveis modelos de processos, pois é configurável, de fácil entendimento e

1

UCaRE – Use Cases and REquirements, é uma aplicação baseada em internet (web-based),
modelada em 3 camadas e desenvolvida na plataforma .NET da Microsoft. Sua camada de
apresentação possui interface gráfica dinâmica desenvolvida em ASP.NET, a camada de
componentes é desenvolvida em C# e a camada de banco de dados armazena os dados referentes
aos casos de uso e serviços extraídos.
2

SeCSE – Service Centric System Engineering, é um projeto fundado pelo Programa de Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico da União Européia, que tem por objetivo criar novos métodos,
ferramentas e técnicas para analistas de requisitos, integradores de sistemas e provedores de
serviços para suporte ao desenvolvimento e uso de serviços seguros e aplicações baseadas em
serviços.

29
utilização. Muitos padrões de engenharia de software propostos de pela ISO e IEEE
utilizam regras e atividades do Processo Unificado.
O presente trabalho utiliza o Processo Unificado (UP) como o paradigma de
desenvolvimento devido as suas características de iteração e desenvolvimento
incremental. Para Jacobson, Booch e Rumbaugh (1999), estas características
garantem um software de melhor qualidade, possuindo as seguintes vantagens:
•

Controle antecipado de riscos críticos e significativos. Quanto mais atrasado
for este controle, mas caras serão as alterações;

•

Arquitetura que guia o desenvolvimento de software;

•

Framework que controla de maneira mais eficiente as alterações dos
requisitos e demais alterações;

•

Processo de desenvolvimento sem interrupção onde os envolvidos no
processo podem trabalhar de forma mais eficiente.

O Processo Unificado tem como característica a entrega de uma ou mais “versões
operacionais” ao final de cada iteração. De acordo com Jacobson, Booch e
Rumbaugh (1999), uma versão operacional é parte de um sistema que representa
um item do mesmo. Cada iteração pode trabalhar com várias “versões” para atingir o
resultado planejado, ou seja, o incremento. A Figura 5 ilustra a comparação de um
desenvolvimento baseado nos paradigmas de Cascata e no Processo Unificado.
Devido ao Processo Unificado ser incremental, o tempo de desenvolvimento é
menor em relação ao desenvolvimento em Cascata.
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Figura 5. Comparação entre o Processo Unificado e o desenvolvimento em
Cascata (adaptada de JACOBSON; BOOCH; RUMBAUGH, 1999)

Como um projeto de software para arquitetura orientada a serviços é composto de
serviços, o Processo Unificado irá contemplar o desenvolvimento de um ou mais
serviços em suas fases e iterações.
Para a modelagem de processos de negócios e requisitos é necessária a utilização
de um modelo para melhor representá-los. O emprego de casos de uso é a solução
mais apropriada para esta modelagem, pois requisitos funcionais são naturalmente
estruturados na forma de casos de uso. De acordo com Jacobson, Booch e
Rumbaugh (1999), existem muitas razões porque os casos de uso são bons e se
tornaram populares e universalmente adotados. As duas principais razões são:
•

Casos de uso oferecem um meio sistemático e intuitivo de captura de
requisitos funcionais, com foco no valor agregado para o usuário;

•

Todas as etapas do processo de desenvolvimento podem também ser
planejadas e coordenadas com base nos casos de uso.
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Se um sistema possui casos de uso corretos (com alto desempenho, qualidade e
usabilidade) então os usuários podem contar com eles para realizar seus objetivos
sistêmicos. Para isso, torna-se necessário que a arquitetura do sistema construída
esteja aderente a estes casos de uso para que possa implementá-los corretamente.
Esta arquitetura deve ser influenciada pelos casos de uso que irão orientá-la. Ainda
de acordo com Jacobson, Booch e Rumbaugh (1999), os casos de uso e a
arquitetura de um sistema são desenvolvidos através de iterações. Uma vez
estabelecida a arquitetura, os novos casos de uso precisam ser adaptados a ela. Os
casos de uso que não estiverem aderentes à arquitetura devem ser modificados
para uma melhor aderência.

2.7 Trabalhos realizados na Modelagem de Processos de Negócios
Atualmente existem no mercado muitas notações e metodologias para realizar a
modelagem de processos de negócios, porém para SOA os autores têm utilizado
basicamente duas notações gráficas de modelagem de processos: Diagramas de
Processos de Negócios da BPMN (Business Process Modeling Notation) e
Diagramas de Atividades da UML 2.0.
Tanto a notação de Diagramas de Processos de Negócio (BPD - Business Process
Diagram) da BPMN, ou Notação de Modelagem de Processos de Negócios, quanto
Diagramas de Atividades da UML são notações controladas pela OMG1.
Segundo White (2004), estas duas notações gráficas de modelagem de processos
são muito semelhantes e existe a possibilidade que elas convirjam no futuro.
De acordo com Emig, Weisser e Abeck (2006), a BPMN possui a notação gráfica
BPD, baseada em técnicas de fluxogramas que, semelhante ao Diagrama de

1

OMG – Object Management Group Inc. é um consórcio internacional (fundado em 1989), aberto e
sem fins lucrativos de padrões da indústria de tecnologia. Seu objetivo é desenvolver e manter
especificações para garantir a interoperabilidade, portabilidade e reusabilidade de aplicações para
ambientes distribuídos e heterogêneos. Seus membros são compostos por empresas de tecnologia,
usuários finais, agências governamentais e universidades.
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Atividades da UML, possui objetos de fluxo, objetos de conexão, raias (swimlanes) e
artefatos. Emig, Weisser e Abeck (2006) defendem a utilização do BPMN em relação
aos Diagramas de Atividades da UML 2.0 para modelagem de processos de
negócios, destacando os principais objetivos da notação:
BPMN possui dois objetivos: O primeiro é relativo à notação, que deve ser
facilmente entendida por todos participantes de um processo de
desenvolvimento, começando com o analista de negócios que descreve o
processo na perspectiva de negócio até o desenvolvedor técnico
responsável pela implementação da tecnologia usada para implantar estes
processos. O segundo objetivo é reduzir a distância entre a fase de análise
de requisitos, onde os processos são desenhados, e a fase de projeto e
construção, onde os processos são implementados (EMIG; WEISSER;
ABECK, 2006).

Ainda de acordo com Emig, Weisser e Abeck (2006), a concretização destes
objetivos é possível pois os elementos gráficos do BPMN podem ser mapeados para
linguagens de execução de processos de negócios, baseados em XML, como a
linguagem BPEL (Business Process Execution Language).
Outros autores têm utilizado a linguagem BPEL para Web Services ou BPEL4WS
para modelagem e orquestração de processos de negócio em sistemas SOA.
Andrews et al. (2003) definem Business Process Execution Language for Web
Services (BPEL4WS) ou Linguagem de Execução de Processos de Negócio para
Web Services, como uma notação para especificar o comportamento de processos
de negócios. Processos modelados em BPEL4WS exportam e importam
funcionalidades usando interfaces exclusivas de Web Services.
Zimmermann et al. (2005a) fizeram uma análise de um estudo de caso na utilização
da linguagem BPEL em um projeto SOA de Gerenciamento de Pedidos. Neste
cenário, estes autores implementaram com sucesso dois processos de negócio,
implementados como subprocessos de um processo “solicitante” genérico. Todos os
processos possuíam aproximadamente a mesma complexidade e mais de 300
atividades de BPEL, como solicitação, recepção, resposta e assinatura, foram
implementadas.
Tewoldeberhan, Verbraeck e Msanjila (2005) apresentam uma simulação de
modelagem e orquestração de processos de negócios de cadeia de suprimentos
(supply chain) utilizando BPEL4WS. Estes autores adotaram esta linguagem por
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permitir a modelagem de processos em diferentes níveis de abstração, pelo suporte
à descrição formal de processos e também pela possibilidade de modelagem de
diferentes padrões de processos.
Para Zimmermann et al. (2005a), os principais benefícios de negócio na utilização
dos conceitos de SOA com BPEL são: profunda integração e flexibilidade das
cadeias de processos entre os parceiros de negócios; economia de custos
originalmente obtida pelo alto nível de automação; validação de regras de negócio; e
reuso de serviços.
Por outro lado, Kalnins e Vitolins (2006) analisam e comparam as duas notações
gráficas para modelagem de processos de negócios e selecionam o Diagrama de
Atividades da UML 2.0 como a melhor notação. Esses autores justificam a escolha
do diagrama de atividades devido à usabilidade da notação para a implementação
dos fluxos dos processos e apontam o uso dos Diagramas de Classes da UML 2.0
como um suporte adequado aos modelos de negócio de uma empresa e interfaces
de software variadas, incluindo Web Services. Desta forma, os diagramas de
atividades para a definição de processos podem contribuir para uma estrutura de
dados rica definida pelo modelo de classes (KALNINS; VITOLINS, 2006).
Amsden et al. (2004) e Mantell (2005) automatizam processos de negócio em UML,
utilizando ferramentas comerciais1 de modelagem, e os convertem posteriormente
na linguagem BPEL.

2.8 Padrões de notação de modelagem de processos e workflows representado
pelo Diagrama de Atividades da UML 2.0
Van Der Aalst et al. (2003) realizaram um trabalho de pesquisa que resultou na
identificação de 20 padrões que descrevem o comportamento de processos de
negócios. O contexto da pesquisa foi identificar padrões que possam representar

1

Rational Rose, Rational XDE, Eclipse 2.0, WebSphere e BPWS4J do pacote ETTK. Todas são
ferramentas da fabricante IBM.
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requisitos e processos de negócio através de workflows, independente de qualquer
ferramenta de modelagem. Estes padrões podem servir de base para a análise e
comparação de diversos sistemas de gerenciamento de workflows disponíveis
comercialmente.
A abrangência dos padrões vai desde o mais simples até o mais complexo, e cobre
os comportamentos que podem ser obtidos na maioria dos modelos de processos de
negócios (WHITE, 2004).
Esta dissertação adota o Diagrama de Atividades da UML 2.0 como um dos
principais diagramas de modelagem de processos de negócios utilizando os padrões
de worflows definidos. Os demais padrões adotados são apresentados no próximo
capítulo. O Diagrama de Atividades da UML 2.0 é uma notação promissora para a
definição de processos de workflows, uma vez que sua semântica é precisamente
definida e a UML é uma linguagem de popularidade geral (KALNINS; VITOLINS,
2006).
De acordo com Russell et al. (2006) e Wohed et al. (2004), no Diagrama de
Atividades da UML 2.0 a unidade fundamental da especificação de comportamento é
a “Ação”. Uma ação recebe uma ou mais entradas e a transforma em uma ou mais
saídas, sendo que a entrada e/ou a saída podem ser vazias. Ações podem também
modificar o estado do sistema (OMG, 2005).
Para Russell et al. (2006), a UML provê uma classificação detalhada de ações,
identificando mais de 40 tipos diferentes de ações. As atividades são compostas de
ações e/ou outras atividades e elas definem dependências entre seus elementos.
Graficamente as atividades são compostas de nós e fluxos. Os fluxos conectam os
nós em uma ordem seqüencial. Os nós representam também ações, atividades,
objetos de dados ou nós de controle. Na Figura 6, Russell et al. (2006) destacam
apenas algumas ações e nós de controle mais relevantes que atendem aos padrões
definidos de notação de processos de negócio.
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Figura 6. Construtores principais no Diagrama de Atividades da UML 2.0
(adaptada de RUSSELL et al. 2006)

Os padrões definidos por Van Der Aalst et al. (2003) são divididos em 6 categorias
apresentadas a seguir, onde também é apresentada a equivalência desses padrões
no Diagrama de Atividades do UML 2.0, conforme análise de White (2004), Russell
et al. (2006) e Wohed et al. (2004).

2.8.1 Padrões Básicos de Controle
Estes padrões de controle definem os aspectos elementares do controle do
processo.
• Seqüência: Uma atividade do processo que é ativada após a conclusão de
outra atividade no mesmo processo. O Diagrama de Atividades da UML define
este padrão como uma série de atividades conectadas por fluxos de controle;
• Bifurcação Paralela: A habilidade de bifurcar uma transação simples do
controle em múltiplas transações do controle, sendo executadas em paralelo.
O Diagrama de Atividades da UML utiliza um nó de bifurcação (fork) para
representar este padrão;
• Sincronização: Ao contrário do padrão anterior, este padrão representa a
habilidade de convergir múltiplas transações em uma transação simples que
as sincroniza. O Diagrama de Atividades da UML utiliza um nó de união (join)
para esta representação;
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• Escolha Exclusiva: A habilidade de representar um ponto de decisão no
processo. O Diagrama de Atividades da UML utiliza o nó de decisão (decision)
para atender este padrão;
• Intercalação Simples: Ao contrário do padrão anterior, este padrão representa
a habilidade de duas ou mais alternativas juntas do processo se unirem de
forma assíncrona. O Diagrama de Atividades da UML utiliza o nó de
intercalação (merge) para atender este padrão.

2.8.2 Padrões Avançados de Bifurcação e Sincronização
Estes padrões de controle definem cenários mais complexos de Bifurcação e
Sincronização do controle do processo.
• Múltipla Escolha: Um ponto do processo onde, com base em uma decisão,
uma ou mais transações são escolhidas. O Diagrama de Atividades da UML
utiliza também um nó de bifurcação (fork), descrevendo a condição em cada
fluxo de controle para representar este padrão;
• Intercalação Sincronizada: Um ponto do processo onde múltiplas transações
convergem em uma transação simples de forma síncrona. White (2004)
representa no Diagrama de Atividades da UML através de um nó de união
(join), descrevendo a condição de união para esta representação. Wohed et
al. (2004) também utilizam o nó de união, porém descrevem uma expressão
de união (por exemplo, JoinSpec = A or B). Os autores dizem que esta
solução não funciona, pois o nó de união da UML permite que a próxima
transação seja iniciada ao final da atividade anterior sem esperar que as
outras atividades sejam concluídas. Russell et al. (2006) dizem não ser
possível representar este padrão na UML;
• Intercalação Múltipla: Um ponto do processo onde duas ou mais alternativas
do processo se intercalam, porém as alternativas ativam de forma assíncrona
a próxima atividade, ou seja, a próxima atividade sempre será ativada quando
uma alternativa chegar ao nó de intercalação. O Diagrama de Atividades da
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UML representa da mesma forma que o padrão de intercalação simples,
utilizando o nó de intercalação (merge) para atender este padrão;
• Discriminador: Um ponto do processo onde a transação seguinte será ativada
quando a primeira transação ativadora for concluída. As demais transações
ativadoras serão ignoradas quando forem concluídas. Russell et al. (2006) e
Wohed et al. (2004) representam este padrão no Diagrama de Atividades da
UML utilizando o conceito de região de interrupção. White (2004) representa
através de um nó de união (join), descrevendo a condição de união para esta
representação.

2.8.3 Padrões estruturados
Estes padrões representam restrições no processo como repetições e nós de
terminação.
• Ciclo Arbitrário: Um ponto do processo onde uma ou mais atividades podem
ser repetidas. Este padrão é facilmente representado pelo Diagrama de
Atividades da UML através de fluxos de controle. Atividades do fluxo do
processo podem ser conectadas às atividades anteriores deste fluxo;
• Terminação Implícita: Quando um subprocesso pode ser terminado se não
existem atividades remanescentes a serem executadas. O Diagrama de
Atividades da UML representa este padrão através do nó de fluxo final (um
círculo com um “X” representado internamente).

2.8.4 Padrões envolvendo múltiplas instâncias
Estes padrões representam como múltiplas instâncias (MI) ou cópias de atividades
são criadas, ou seja, situações onde podem existir ao mesmo tempo mais de uma
instância para uma atividade ativa para a mesma instância do processo.
• MI sem Sincronização: Habilidade de iniciar múltiplas instâncias de uma
atividade em uma instância do processo. Cada instância é independente das
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outras, não havendo a necessidade de sincronização entre elas. Russell et al.
(2006) e Wohed et al. (2004) representam este padrão no Diagrama de
Atividades da UML utilizando o conceito de repetição, como no padrão de
ciclo arbitrário. White (2004) utiliza uma região de expansão ao redor da
atividade para criar múltiplas cópias de uma atividade;
• MI com o Número de Instâncias previamente conhecido: Uma instância do
processo pode instanciar múltiplas vezes uma atividade em uma quantidade
de instâncias conhecidas. Para representar este padrão o Diagrama de
Atividades da UML utiliza a região de expansão ao redor de uma atividade;
• MI com o Número de Instâncias conhecido previamente em tempo de
execução: Uma instância do processo pode instanciar múltiplas vezes uma
atividade em uma quantidade de instâncias determinadas em tempo de
execução, antes das instâncias serem criadas. Para representar este padrão,
da mesma forma que o padrão anterior, o Diagrama de Atividades da UML
utiliza a região de expansão ao redor de uma atividade;
• MI com o Número de Instâncias não conhecido previamente em tempo de
execução: Uma instância do processo pode instanciar múltiplas vezes uma
atividade em uma quantidade de instâncias não conhecidas. White (2004) e
Wohed et al. (2004), para representarem este padrão no Diagrama de
Atividades da UML, utilizam uma combinação de nó de decisão, nó de
intercalação, nó de bifurcação, nó de união e atividades. Russell et al. (2006)
dizem não ser possível representar este padrão na UML.

2.8.5 Padrões baseados no estado
Estes padrões são caracterizados por um cenário em um processo onde a execução
subseqüente é determinada pelo estado do processo.
• Escolha Prorrogada: É a representação de um ponto de divergência no
processo onde uma de muitas ramificações possíveis pode ser ativada. A
escolha depende do ambiente sendo prorrogada até o último momento

39
possível. O Diagrama de Atividades da UML representa este padrão através
da utilização de um nó de bifurcação, uma região de interrupção e ações do
tipo sinal;
• Roteamento

Paralelo

Distribuído:

As

atividades

são

executadas

sequencialmente sem uma ordem específica. White (2004) e Wohed et al.
(2004) concordam que não existe um construtor ou uma combinação de
construtores específica para representar este padrão no Diagrama de
Atividades da UML. White (2004) utiliza um conjunto de nós de bifurcação e
união para tentar representar o padrão e Wohed et al. (2004) utilizam ações
do tipo sinal que funcionam como semáforo. Russell et al. (2006) dizem não
ser possível representar este padrão na UML.
• Marco (Milestone): É a representação que uma atividade não pode ser
iniciada até que algum determinado estado seja atingido e que ainda não
tenha expirado. White (2004) e Wohed et al. (2004) utilizam ações do tipo
sinal para representar este padrão através do Diagrama de Atividades da
UML. Russell et al. (2006) dizem não ser possível representar este padrão na
UML.

2.8.6 Padrões de cancelamento
Estes padrões se caracterizam pela representação formal de cancelamento de
atividades e instâncias de processos
• Cancelamento de Atividade: Uma atividade ativa é desabilitada, isto é, a
instância que aguarda a execução da atividade é removida. A representação
deste padrão no Diagrama de Atividades da UML é feita através de uma
região de interrupção e de um sinal indicando que a atividade em execução
pode ser cancelada;
• Cancelamento de Instância do Fluxo: Uma instância do fluxo é removida. A
representação no Diagrama de Atividades da UML é feita através do nó de
atividade final.
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2.9 Modelagem UML proposta na Arquitetura Orientada a Serviços
De acordo com Stojanovic, Dahanayake e Sol (2004), o ponto de partida para
modelagem de um projeto SOA consiste em realizá-la baseada em componentes,
interfaces e padrões UML. Os serviços possuem muitas características de seus
predecessores - objetos e componentes - mas também utilizam alguns elementos de
workflow e processos de negócio. Por esta razão, a modelagem de serviços pode
cobrir todas estas características diferentes e a utilização da UML como padrão é
naturalmente uma primeira escolha.
Alguns autores comparam um serviço a um objeto, apresentando as semelhanças
entre eles. Para D’Andrea e Aiello (2003), os conceitos da Orientação a Objetos
mais próximos da Orientação a Serviços, são: herança, utilizado na composição de
serviços; polimorfismo, onde um serviço pode ter diferentes finalidades e
comportamentos dependendo de sua aplicação em uma composição de serviços; e
composição, induzido através dos conceitos de herança e polimorfismo.
Weiss e Zendulka (2007) comparam classes a serviços. Para os autores classes são
templates para a criação de instâncias (objetos) e do ponto de vista de SOA este
conceito pode ser aplicado também a serviços. Ainda segundo os autores, os
serviços ocultam suas informações como “caixas pretas” para os requisitantes de
serviços, disponibilizando apenas interfaces bem definidas. A mesma característica
de “caixa preta” possuem os componentes que apenas disponibilizam suas
interfaces.
Zimmermann (2005b) argumenta que é seguro dizer que a UML tem se tornado um
padrão para especificação na indústria de software, e defende que é possível de se
derivar serviços candidatos das modelagens de processos de negócio e casos de
uso.
Stojanovic, Dahanayake e Sol (2004) também concordam que, para a identificação
de serviços de negócio, pode ser utilizada a análise de casos de uso. Estes podem
ser especificados em detalhe de acordo com o template (padrão) de casos de uso,
que inclui nome, descrição, atores envolvidos, objetivo, escopo, nível, pré-condições,
pós-condições, fluxo de eventos, extensões, subfluxos, prioridade, freqüência,
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desempenho, etc. Para cada caso de uso, podem ser definidos outros casos de uso
que o precedem, o sucedem, são executados em paralelo ou sincronizados com ele.
Além disso, para cada caso de uso ainda podem ser definidos casos de uso
subordinados, ou o caso de uso pode estar subordinado a outros, promovendo uma
composição hierárquica de casos de uso, de acordo com os objetivos de negócio.
Esta composição pode ser representada através de um diagrama de atividades,
onde os casos de uso são representados como atividades do diagrama, ou através
de um diagrama de seqüência para expressar as ações.
Weiss e Zendulka (2007) propõem a representação de composição de serviços
através de diagramas de classes representando serviços como componentes e suas
respectivas interfaces requeridas e providas. Para a representação do fluxo de
orquestração de serviços, os autores propõem diagramas de seqüência, onde cada
serviço é disposto na linha de vida do diagrama. Os itens 4.4.5 e 4.4.6 desta
dissertação descrevem e ilustram a composição e orquestração de serviços.

2.10 Extensões UML já utilizadas para modelagem SOA
Alguns autores apresentam extensões UML para a modelagem de arquiteturas
orientadas a serviços, com foco diferente do objetivo desta dissertação.
Fatolahi e Shams (2005) sugerem que a UML pode ser estendida para modelagem
de processos de negócio, porém não apresentam uma extensão formal para
representar a relação de processos de negócio e serviços na arquitetura SOA, como
é apresentado neste trabalho. A proposta dos autores é utilizar casos de uso para
representação de serviços e utilizar pacotes da UML para agrupamento dos casos
de uso em componentes.
Baresi et al. (2003) definem uma extensão UML para modelagem de arquiteturas
orientadas a serviços. A extensão adapta o metamodelo UML através de
estereótipos e tem o objetivo de representar principalmente o conceito de Web
Services. São incluídos estereótipos sobre serviços, descrição de serviços,
interfaces e associações.
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Heckel, Lohmann e Thöne (2003) apresentam uma extensão UML semelhante à
extensão de Baresi et al. (2003) voltada à representação de Web Services na
arquitetura SOA. Na extensão de Heckel, Lohmann e Thöne (2003) os serviços são
componentes UML estereotipados como «service»; provedores e requisitantes de
serviços são interpretados como componentes que implementam e utilizam
respectivamente uma interface; agentes de serviço são serviços que implementam
uma interface especial estereotipada como «registry». Os autores representam
ainda através de estereótipos a descrição de serviços e os relacionamentos entre os
elementos.
Baresi et al. (2003), e Heckel, Lohmann e Thöne (2003), aplicam a extensão através
de um estudo de caso e a representam em um diagrama de comunicação. Neste
diagrama são apresentados todos os elementos da arquitetura que foram modelados
em UML através das extensões.
Apesar de não apresentarem uma extensão formal da UML, Fatolahi e Shams
(2005) são os autores que mais se aproximam de uma proposta para uma extensão
da UML para modelagem de serviços a partir de processos de negócios. Baresi et al.
(2003) e Heckel, Lohmann e Thöne (2003) preocupam-se apenas em representar,
através de uma extensão, serviços definitivos e demais características da arquitetura
SOA, não considerando os processos de negócios.
Deubler et al. (2005) representam a composição e orquestração de serviços
propondo uma extensão de Diagramas de Seqüência da UML 2.0. Segundo os
autores, a versão 2.0 possibilita a modelagem de interações hierárquicas e
complexas entre serviços.

2.11 Considerações Finais
No presente capítulo foram apresentados os fundamentos teóricos utilizados nesta
pesquisa, como a evolução da arquitetura orientada a serviços, suas principais
características, benefícios e os conceitos de serviço. Foi descrito o papel dos
serviços que modelam Processos de Negócio e sua importância nesta arquitetura, e
mostrada a aderência do Processo Unificado a SOA.
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Foram expostos os esforços realizados na modelagem de processos de negócios e
extração de serviços. Foi apresentado também que a UML tem sido cada vez mais
utilizada para a modelagem de serviços e processos de negócio, pois esta é uma
linguagem de modelagem de sistemas que atende às características de sistemas
desenvolvidos para arquiteturas orientadas a serviços.
Nos próximos capítulos será apresentado detalhadamente o método de modelagem,
iniciando na fase de levantamento de processos de negócios.
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Capítulo 3 - Apresentação do Método
3.1 Introdução
O método proposto nesta dissertação se divide em três principais fases: Modelagem
de

Processos

de

Negócios,

Identificação

e

Modelagem

de

Serviços

e

Representação UML. Este capítulo tem como foco apresentar as duas primeiras
fases, que são a entrada para a modelagem UML, detalhando o método de
modelagem de processos de negócios e a extração de serviços a partir desta
modelagem, baseando-se nos passos de extração e modelagem de serviços
apresentado por Erl (2006) para projetos da arquitetura orientada a serviços. A
Figura 7 ilustra a estrutura do método de modelagem.

Figura 7. Método de modelagem de processos de negócios para arquiteturas
orientadas a serviços
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3.2 Modelagem de Processos de Negócio
Para Marks e Bell (2006), uma iniciativa de projetos SOA deve ser concentrada no
negócio e não na Tecnologia da Informação. Muitos projetos nas empresas falham
porque as organizações procuram resolver seus problemas de negócio com um
software ou outra tecnologia qualquer reduzindo os desafios de negócio a uma
solução tecnológica, deixando para trás as características do processo. SOA é um
modelo de Tecnologia da Informação que tem como foco resolver requisitos de
negócios de uma organização. Desta forma, uma vez decidido que SOA é
apropriado para uma organização, deve-se começar com uma análise do negócio
para determinar os serviços e a arquitetura que melhor se adaptam às
características particulares da empresa.
Ainda de acordo com Marks e Bell (2006), a modelagem de processos de negócio
para a arquitetura SOA deve ser uma iniciativa voltada ao negócio e ao contexto
estratégico de uma organização. Antes do início da modelagem da arquitetura, do
desenvolvimento e da implementação de uma iniciativa SOA é necessário analisar
os requisitos de negócio. Estes requisitos são pré-condições que irão tornar a
modelagem SOA mais fácil e integrará a tecnologia utilizada no desenvolvimento de
sistemas ao negócio da organização.
Para Fatolahi e Shams (2005), como os processos de negócios são as partes mais
importantes de uma arquitetura de negócio e os serviços as partes mais importantes
da arquitetura SOA, a união dos temas forma uma ponte para arquitetura de
negócios e SOA.

3.2.1 Detalhamento da Fase de Modelagem integrada ao Processo Unificado
Esta fase não difere do conceito da modelagem de processos de negócios
tradicional para outras arquiteturas, porém é uma das mais importantes, pois é a
entrada do método e deverá ser seguida corretamente para que o restante do
método possa ser executado com sucesso. Os participantes desta fase são os
Analistas de Processos e Negócios responsáveis por mapear e modelar os
processos de negócio a serem automatizados na arquitetura SOA.
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Esta fase de modelagem do método é equivalente à disciplina de Modelagem de
Negócios do Processo Unificado (UP) e destaca-se principalmente nas fases iniciais
do processo (Iniciação e Elaboração). Dessa forma as seguintes atividades básicas
do UP devem ser seguidas:
• Formular o escopo do projeto: A partir do modelo de negócios, definir qual(is)
parte(s) ou se a totalidade do modelo deverá ser automatizada. Identificar os
sistemas automatizados existentes, ou seja, os sistemas que este processo de
negócio deverá interagir;
• Planejar e preparar um caso de negócio: Esta tarefa é relacionada ao negócio
que será automatizado em forma de serviço. Nesta tarefa é aconselhável criar
um plano estratégico para o desenvolvimento dos serviços e, se o projeto
SOA estiver na fase inicial de implantação, escolher o processo onde se
encontra menos resistência de migração na empresa, que seja mais simples e
que tenha um retorno de investimento maior;
• Sintetizar a arquitetura: Apesar de ser a fase de iniciação, esta atividade deve
estar concluída para a aplicação do método. A arquitetura SOA deverá estar
construída e validada;
• Preparar o ambiente para o projeto: Semelhante à atividade anterior, o
ambiente para o desenvolvimento deverá estar construído e validado, como
também as ferramentas devem estar definidas e operantes.
Seguindo a disciplina de Modelagem de Negócios, é importante que os seguintes
artefatos sejam gerados e detalhados nesta etapa:
• Modelo de Casos de Uso de Negócios: Este modelo deve ser gerado para as
primeiras iterações e serviços que serão criados ou pode ser utilizado como
apoio e atualizado para a modelagem de novos serviços em novas iterações;
• Casos de Uso de Negócios: Devem ser descritos e detalhados através de
diagramas de atividades. A modelagem destes diagramas é imprescindível
para a identificação de serviços.
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Kruchten (2003) apresenta as seguintes definições para as notações de modelagem
de negócios no Processo Unificado:
• Atores de Negócio: São usuários de negócio, geralmente clientes,
fornecedores e parceiros;
• Casos de Uso de Negócio e sua realização: São os processos de negócio,
referentes a objetivos e regras de negócio;
• Trabalhadores de Negócio: São os papéis que as pessoas representam em
uma organização;
• Entidades e Eventos de Negócio: São os produtos ou artefatos que uma
organização gerencia ou produz;
• Sistemas de Negócio: São pacotes que organizam as entidades e os eventos
de negócio.
A modelagem dos processos de negócio pelo método proposto parte da análise de
caso de uso de negócios para se derivar serviços candidatos. A escolha de
modelagem de casos de uso vem sendo muito adotada pelas empresas e pela
literatura, conforme apresentado no item 2.9 do Capítulo 2.
A partir da modelagem dos casos de uso de negócios, podem-se derivar outros
diagramas para representar fluxos de processos de negócio. O método proposto
adota o Diagrama de Atividades da UML 2.0, também muito difundido pelas
empresas e literatura, utilizando os padrões de modelagem apresentados no item
2.8 do capítulo 2.
O modo como a modelagem é realizada pode afetar as características dos serviços
a serem identificados na camada de negócios, conforme apresentado no item 2.3 do
Capítulo 2, sendo:
• Modelo de Atividades: Este modelo consiste em fluxos de atividades que
poderão resultar em serviços de negócios centrado em tarefas, ou ainda, este
modelo de atividades pode ser o detalhamento de uma tarefa do modelo de
entidades, o que resultará em uma atualização de serviços de negócios
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centrado em entidades. O Diagrama de Atividades deve ser utilizado como
ferramenta de modelagem;
• Modelo de Entidades: Este modelo representa as entidades de negócio,
atores e trabalhadores de negócio de uma empresa que poderão resultar em
serviços de negócios centrados em entidades. Este é um modelo mais
abrangente de negócio do que o modelo anterior. As diferentes ações
realizadas por cada entidade ou o relacionamento entre elas devem ser
representadas através de diagramas de classe e/ou diagrama de atividades.

3.3 Identificação e Modelagem de Serviços
Segundo Marks e Bell (2006), o processo de identificação e análise de serviços é
pouco entendido atualmente em SOA. A modelagem de serviços é uma das
discussões mais comuns entre executivos de tecnologia e desenvolvedores ou
analistas de sistemas, sendo um dos principais desafios desta arquitetura.
O objetivo desta fase é identificar como os serviços podem ser logicamente definidos
a partir da modelagem de processos de negócio. Estes serviços identificados e
modelados são entradas para a fase de projeto e construção.
Esta fase tem como participantes: Analistas de Sistemas, responsáveis por esta
identificação de serviços; Arquitetos de Software, responsáveis pelo suporte ao
Analista de Sistemas em relação à arquitetura SOA; e Analistas de Negócios,
responsáveis pelo suporte de negócio ao Analista de Sistemas.
Como nesta fase não são projetados e construídos os serviços, os resultados são
serviços candidatos do projeto, ou seja, são produzidos serviços candidatos
abstratos que podem ou não se transformarem em serviços concretos na fase de
projeto. De acordo com Zimmermann (2005b), serviços candidatos representam uma
visão do processo de negócio, sendo completamente desacoplados de aspectos
técnicos.
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Segundo Erl (2006), os serviços candidatos são submetidos à arquitetura na fase de
projeto, onde eles podem ser redimensionados devido a restrições, requisitos e
limitações específicas do ambiente de desenvolvimento, resultando em serviços que
podem sofrer alterações significativas em relação aos serviços candidatos originais.
De forma similar, as operações de serviços são identificadas e modeladas como
operações candidatas de serviços.
Emig et al. (2007) apresentam alguns passos para a modelagem de serviços,
iniciando com a modelagem de processos de negócios, seguindo com a
identificação de serviços e suas operações e finalmente definindo as composições
dos serviços.
Erl (2006) apresenta um conjunto de doze passos para identificação de serviços
candidatos a partir da modelagem de processos de negócios na fase de Análise
Orientada a Serviços. Devido a sua maior abrangência e detalhamento da extração
de informações dos processos de negócio em relação a Emig et al. (2007), o método
proposto adota os seis primeiros e principais passos apresentados por Erl (2006)
para a modelagem de serviços candidatos.
Esta dissertação aborda estes passos como etapas e os direciona à modelagem, ou
seja, descreve os passos de identificação de serviços visando ao final do
levantamento a modelagem de serviços candidatos iniciada ou mesmo concluída.
Cada etapa apresentada possui uma forma de representação na UML para sua
execução. A Tabela 2 apresenta esta equivalência de representação.
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Tabela 2. Relação entre as etapas de identificação de serviços e sua
representação UML
#

Etapa

Representação UML

1

Decomposição do Processo de
Negócio

Modelo de Casos de Uso de Negócios;
Casos de Uso de Negócios;
Realização de Casos de Uso de Negócios:
Diagramas de Classes, Atividades e Interação.

2

Retirar as Atividades não
encapsuláveis em serviços

Diagrama de Classes;

Identificar potenciais serviços
“agnósticos” candidatos

Diagrama de Classes;

Identificar potenciais serviços de
negócio candidatos

Diagrama de Classes;

5

Aplicar os princípios da orientação a
serviços

Diagrama de Classes (representação de
interfaces e ports);

6

Identificar a composição dos serviços
candidatos

Diagrama de Classes (relacionamentos de
composição, agregação e herança ou
representação de partes);

3

4

Diagrama de Atividades.

Diagrama de Atividades.

Diagrama de Atividades.

Diagrama de Atividades e Interação.
7

Analisar os requisitos de
processamento de aplicação

Revisão dos Diagramas de Classes, de
Interação e Atividades.

8

Identificar operações candidatas de
serviços de aplicação

Revisão dos Diagramas de Classes, de
Interação e Atividades.

9

Definir serviços de aplicação
candidatos

Revisão do Diagrama de Classes
(representação de interfaces e ports);
Revisão do Diagrama de Atividades.

10

Aplicar os princípios da orientação a
serviços aos serviços de aplicação

Revisão dos artefatos da Etapa 5.

11

Revisar composição de serviços de
aplicação candidatos

Revisão dos artefatos da Etapa 6.

12

Revisar o agrupamento de operações
de serviços de aplicação candidatos

Revisão dos artefatos da Etapa 11.

51
3.4 Considerações Finais
Neste capítulo foi apresentada a descrição das duas primeiras fases do método de
modelagem e a importância de cada fase. A fase de modelagem de processos de
negócios, sendo baseada nas orientações da disciplina de Modelagem de Negócios
do Processo Unificado, e a fase de extração de serviços, sendo baseada nos passos
definidos por ERL (2006).
No próximo capítulo será apresentada detalhadamente a representação em UML
deste método em cada etapa de identificação de serviços apresentada.
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Capítulo 4 - Representação UML
Neste capítulo será apresentada a modelagem UML dos serviços candidatos
identificados a partir do processo de negócio. Esta modelagem é a documentação
apresentada pelo Analista de Negócios que será a entrada para as demais fases do
projeto de software, como Projeto e Implantação.

4.1 Introdução
A representação UML dos serviços candidatos identificados será realizada através
de artefatos e extensões da linguagem UML que apóiam-se nesta representação. As
extensões utilizadas são estereótipos, valores atribuídos e restrições, que são
empacotadas em um profile.
Os profiles são os mecanismos padrões para estender a UML; dessa forma, os
modelos que aplicam profiles são totalmente compatíveis com a UML e as
ferramentas podem processá-los (PILONE; PITMAN, 2005). Os profiles capturam um
vocabulário comumente usado em um domínio ou plataforma e permitem que este
vocabulário seja aplicado aos elementos dos modelos para torná-los mais
compreensíveis (HAMILTON; MILES, 2006).
Um estereótipo é um metatipo, pois cada estereótipo é equivalente a um novo tipo
de classe no metamodelo da UML. Ao aplicar um estereótipo a um elemento, como
um nó ou uma classe, a UML está sendo estendida com a criação de um novo bloco
de construção semelhante a algum já existente, mas com suas próprias
propriedades especiais (valores atribuídos), sua semântica (restrições) e notação
(ícone) (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2006).
Os valores atribuídos são etiquetas que se aplicam a estereótipos individuais de
maneira que tudo em relação a este estereótipo tenha este valor atribuído. Um valor
atribuído é aplicado aos próprios elementos de um estereótipo e não às suas
respectivas instâncias como atributos de uma classe (BOOCH; RUMBAUGH;
JACOBSON, 2006).
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As restrições adicionam uma nova semântica ou modificam regras existentes,
especificando condições que devem ser mantidas como verdadeiras para que o
modelo seja bem formado (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2006). Para a
representação de restrições pode ser usado a OCL (Object Constraint Language).
A OCL é uma linguagem de expressões para especificar restrições sobre
modelos orientados a objetos ou outros artefatos da linguagem UML. É uma
linguagem precisa, textual e formal. Essa formalidade garante a não
existência de interpretações ambíguas para as mesmas restrições, fato que
ocorria antes da sua criação. Uma das suas principais características é que
seu uso não exige um forte conhecimento matemático para ser utilizada
corretamente (LIMA; MUSIAL, 2003).

A UML é um metamodelo que instancia a MOF (Meta-Object Facility). MOF é um
meta-metamodelo, ou seja, um modelo que define a linguagem para expressar um
metamodelo (RUMBAUGH; JACOBSON; BOOCH, 2004). Um metamodelo é um
modelo que define a linguagem para expressar um modelo, ou seja, uma instância
de um metamodelo (RUMBAUGH; JACOBSON; BOOCH, 2004).
De acordo com Pilone e Pitman (2005), a MOF pode ser usada por outras
linguagens de modelagem ou para outros usos, como modelagem de negócios,
processos ou sistemas. Segundo Eriksson et al. (2004), a MOF fornece à UML as
regras necessárias para a composição da linguagem de modelagem, bem como as
regras para a troca de definições XML de um modelo.
A UML pode ser usada para construir modelos diretamente ou pode ser restringida
por um ou mais profiles. Metamodelos são tipicamente construídos com a utilização
de metaclasses, que são classes cuja instância são classes (RUMBAUGH;
JACOBSON; BOOCH, 2004).
A UML possui vários níveis de abstração. Os níveis são nomeados como
M0, M1, M2 e M3, onde eles se tornam cada vez mais abstratos. M0 é o
sistema concreto. M1 é o modelo do sistema onde M0 é apenas uma
realização. M2 é a linguagem usada para descrever o modelo, neste caso o
metamodelo UML e os profiles. E finalmente M3 (MOF) é a linguagem
usada para descrever a UML ou outra linguagem similar de modelagem
(PILONE; PITMAN, 2005).

Desta forma, o profile apresentado para extensão do metamodelo UML é definido no
nível M2 da UML e sua representação como modelagem de processos de negócio
para arquitetura SOA está no nível M1.
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4.2 Descrição da Extensão
A extensão é baseada nas fases de modelagem e extração de serviços descritos
anteriormente, levando em consideração as regras e restrições de cada fase. Para a
criação desta extensão UML foram mapeados os artefatos da modelagem de
processos de negócio SOA que necessitam que sejam representados através de
uma extensão, pois o metamodelo padrão da UML não representa estas
características específicas.
Cada estereótipo utilizado na representação da UML é uma extensão de uma
metaclasse (representado com um relacionamento de dependência). Alguns
estereótipos possuem valores atribuídos e restrições. A Figura 8 apresenta
graficamente a extensão proposta.

Figura 8. Diagrama de representação do Profile UML

55
A seguir é apresentada uma descrição, na forma de texto estruturado, de cada uma
das extensões propostas. São descritas as características de cada estereótipo,
apresentando a qual metaclasse o estereótipo estende, sua semântica, seus valores
atribuídos e restrições (caso se aplique).
Estereótipo «ServicoCandidato»
Estende: Metaclasse Class
Semântica: Classe abstrata que representa o conceito de serviço candidato
apresentado. A classe é abstrata, pois outros estereótipos que especializam
esta classe herdam suas características.
Estereótipo «ServicoNegocio»
Estende: Metaclasse Class e herda o estereótipo de classe abstrata
«ServicoCandidato»
Semântica: Classe que representa os serviços de negócio dispostos na
camada de negócios
Valores atribuídos:
A Tabela 3 apresenta os valores atribuídos do estereótipo «ServicoNegocio»
contendo uma propriedade e um enumerador.
Tabela 3. Valores atribuídos para o estereótipo «ServicoNegocio»
Característica Nome

Tipo

Descrição

Propriedade

Centrado

TipoCentrado

Responsável por indicar se o
serviço candidato de negócios é
centrado em tarefas ou entidades

Enumerador

TipoCentrado

string

Conjunto de valores para
representar o tipo do serviço de
negócios. Possui os valores
“Tarefa” (serviços centrados em
tarefas) e “Entidade” (serviços
centrados em entidades).
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Estereótipo «ServicoOrquestrador»
Estende: Metaclasse Class e herda o estereótipo de classe abstrata
«ServicoCandidato»
Semântica: Classe que representa os serviços de orquestração dispostos na
camada de orquestração
Restrições: Esta classe só pode instanciar classes estereotipadas como
«ServicoNegocio» e «ServicoAplicacao».
Estereótipo «ServicoAplicacao»
Estende: Metaclasse Class e herda o estereótipo de classe abstrata
«ServicoCandidato»
Semântica: Classe que representa os serviços de aplicação dispostos na
camada de aplicação
Estereótipo «TipoElemento»
Estende: Metaclasse Element
Semântica: Classe abstrata que representa qualquer elemento do processo
de negócio que possa ser encapsulável, não encapsulável ou “agnóstico”. A
classe é abstrata, pois outros estereótipos que a especializam herdam suas
características.
Restrições: Estereótipo aplicado somente para atores; trabalhadores e
classes de negócios; para os tipos de Ações1: Ação/Atividade, Aceitar Evento,
Ação de Chamada de Comportamento e Envio de Sinal; e para os Nós de
Controle: Inicial, Fim de Atividade, Fim de Fluxo, Decisão, Intercalação,
Bifurcação e Sincronização.

1

Conforme apresentado no item 2.8 do Capítulo 2.
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Estereótipo «ElementoNaoEncapsulavel»
Estende: Metaclasse Element e herda o estereótipo de classe abstrata
«TipoElemento»
Semântica: Classe que representa qualquer elemento não encapsulável do
Processo de Negócio, como atores, trabalhadores e classes de negócios e
ações do diagrama de atividades.
Estereótipo «ElementoEncapsulavel»
Estende: Metaclasse Element e herda o estereótipo de classe abstrata
«TipoElemento»
Semântica: Classe que representa qualquer elemento encapsulável do
Processo de Negócio, como atores, trabalhadores e classes de negócios e
ações do diagrama de atividades.
Estereótipo «ElementoAgnostico»
Estende: Metaclasse Element e herda o estereótipo de classe abstrata
«TipoElemento»
Semântica: Classe que representa qualquer elemento “agnóstico” do
Processo de Negócio, como atores, trabalhadores e classes de negócios e
ações do diagrama de atividades.
Estereótipo «InterfaceServico»
Estende: Metaclasse Interface.
Semântica: Classe que representa uma interface disponibilizada por um
serviço candidato. Um serviço pode implementar mais de uma interface.
Restrições: Esta classe só pode ser utilizada pelo tipo de Classe
estereotipada como «ServicoCandidato».
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4.3 Considerações sobre as escolhas realizadas na Extensão
O ProfileSOA apresentado agrupa um conjunto que estereótipos, restrições e
valores atribuídos que estendem basicamente três metaclasses da UML: Element,
Class e Interface.
O estereótipo abstrato «TipoElemento», e os estereótipos que herdam suas
características, estendem a metaclasse Element da UML pois esta é uma classe
abstrata sem superclasse. A metaclasse Element é utilizada como uma superclasse
comum para todas as metaclasses da biblioteca de infra-estrutura da UML (OMG,
2005). Dessa forma estes estereótipos têm a flexibilidade de serem aplicados em
qualquer elemento da modelagem, como ações, nós de controle, atores, classes e
trabalhadores de negócios, conforme descrito na restrição do estereótipo
«TipoElemento».
O estereótipo abstrato «ServicoCandidato», e os estereótipos que herdam suas
características, estendem a metaclasse Class da UML porque, semelhante a
comparação entre serviços e objetos apresentada no item 2.9, o método
apresentado relaciona um serviço a uma classe, pois serviços possuem atributos e
operações como classes da UML.
Da mesma forma ocorre com o estereótipo «InterfaceServico» que estende a
metaclasse Interface da UML. Como serviços são classes da UML no método
proposto e, tanto classes como serviços podem possuir interfaces, então as
interfaces que um serviço disponibiliza possuem características semelhantes a uma
interface da UML, com a restrição de aplicação apenas a classes estereotipadas
como «ServicoCandidato».

4.4 Aplicação da Extensão
A extensão apresentada é aplicada após a modelagem de processos de negócio, na
fase de identificação de serviços candidatos. A aplicação desta extensão tem por
objetivo auxiliar o Analista de Negócios e o Analista de Sistemas na identificação e
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representação dos serviços candidatos, a partir da modelagem de processos de
negócio.
Ao final desta modelagem de serviços candidatos, o Analista de Sistemas terá a
documentação mais detalhada do processo de negócio na visão de serviços,
podendo projetar e construir os serviços definitivos nas próximas fases do processo
unificado, ou ainda nas próximas iterações, de forma eficiente e eficaz.
A seguir são detalhadas as etapas de identificação de serviços candidatos,
descrevendo o objetivo de cada etapa, sua integração com o processo unificado, as
representações UML e a aplicação da extensão proposta em cada etapa.

4.4.1 Decomposição do Processo de Negócio
Esta etapa consiste em detalhar o processo de negócio modelado, ou seja, realizar a
decomposição deste processo da maneira mais granular possível para que as
demais etapas possam ser executadas com eficácia. O detalhamento do processo
nesta etapa pode ser orientado a definir se os serviços candidatos a serem
modelados serão centrados em tarefas, entidades ou ambos. As operações dos
processos são identificadas neste detalhamento.
Seguindo o paradigma do Processo Unificado, na disciplina de Modelagem de
Negócios, é importante que os artefatos gerados na modelagem de processos de
negócio sejam detalhados e os casos de uso sejam realizados. Na realização dos
casos de uso, os seguintes artefatos podem ser gerados ou detalhados:
• Diagramas de Atividades: O diagrama de caso de uso de negócio pode ser
detalhado nessa realização, incluindo raias, de forma a identificar os
envolvidos na atividade, como trabalhadores, sistemas externos e legados.
Esta identificação dos envolvidos é importante para as próximas etapas, onde
serão identificados os processos encapsuláveis e não encapsuláveis em
serviços;
• Diagramas de Objetos e de Classes de Negócios: Estes diagramas são
importantes para a identificação de serviços candidatos centrados em
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entidades. Os diagramas devem ser criados nas primeiras iterações ou na
iteração onde novas classes de negócios serão incorporadas e encapsuladas
em serviços. Se os modelos de objetos e de classes já existirem nas demais
iterações, eles devem ser atualizados;
• Diagramas de Interação: Diagramas de seqüência e comunicação poderão ser
modelados principalmente para representar a interação entre as classes de
negócios que será importante para a etapa de composição e orquestração de
serviços.

4.4.2 Retirar do Processo as Atividades não encapsuláveis em serviços
Algumas partes do processo podem ser facilmente identificadas como não
pertencentes ao conjunto potencial de partes encapsuláveis em serviços. Alguns
exemplos são trabalhos manuais executados pelos trabalhadores, sistemas externos
e sistemas legados. Segundo Erl (2006), retirando estas partes restarão apenas os
passos dos processos mais relevantes para a modelagem de serviços. Estas partes
retiradas devem ser listadas e podem ser revisitadas como apoio nas demais etapas
ou nas fases de projeto e implementação.
Estas atividades não encapsuláveis são partes do processo de negócio modelado no
diagrama de atividades dos casos de uso, tanto para serviços centrados em tarefas
quanto para serviços centrados em entidades. Porém, principalmente para serviços
centrados em entidades, estas atividades podem ser partes de operações de
classes de negócio (ou mesmo classes inteiras), atores ou trabalhadores de
negócio.
As partes não encapsuláveis devem ser representadas na UML através do
estereótipo «ElementoNaoEncapsulavel» no diagrama de atividades ou no diagrama
de classe de negócio, obedecendo as restrições descritas no estereótipo.
A Figura 9 apresenta um exemplo apenas ilustrativo da aplicação dos estereótipos
nos elementos não encapsuláveis em um diagrama de atividades e em um diagrama
de classes de negócio. Os asteriscos da figura destacam os elementos
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estereotipados, sendo as atividades manuais no diagrama de atividades e os
trabalhadores de negócio no diagrama de classes.

Figura 9. Exemplo de aplicação de estereótipos de elementos não
encapsuláveis em um diagrama de atividades e de classes de negócio
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4.4.3 Identificar potenciais serviços “agnósticos” candidatos
Nesta etapa devem-se agrupar as partes “agnósticas” do processo para um
potencial encapsulamento, onde cada parte do processo representa uma operação
candidata potencial.
Semelhante à descrição da etapa anterior, para a modelagem de serviços centrados
em tarefas, estes serviços “agnósticos” candidatos potenciais são partes do
processo modelado no diagrama de atividades. Para a modelagem de serviços
centrados em entidades estes serviços potenciais podem ser operações de classes
de negócio (ou mesmo classes inteiras), atores ou trabalhadores de negócio.
Conforme apresentado no item 2.3 do capítulo 2, serviços “agnósticos” candidatos
são mais facilmente identificados na modelagem de serviços centrados em
entidades.
As partes agnósticas devem ser agrupadas de acordo com o negócio que elas
executam, pelas afinidades entre elas, ou seja, as partes que pertencem a uma
mesma entidade ou fluxo de negócio devem ser agrupadas inicialmente em um
único serviço candidato potencial.
O produto final desta etapa são serviços de negócio ou aplicação candidatos
potenciais. Os serviços candidatos finais serão identificados após a etapa de
aplicação dos princípios da orientação a serviços.
A Figura 10 representa esta identificação de processos agnósticos nos diagramas de
atividades e de classes de negócio. A ação genérica do diagrama de atividades e
uma entidade de negócio do diagrama de classes de negócio recebem o estereótipo
de «ElementoAgnostico». Os asteriscos da figura destacam os elementos
estereotipados.
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Figura 10. Exemplo de aplicação de estereótipos de elementos agnósticos em
diagrama de atividades e de classes de negócio

4.4.4 Identificar potenciais serviços de negócio candidatos
Segundo Erl (2006), as partes restantes do processo para esta etapa podem
representar a lógica específica para o processo de negócio. Exemplos comuns
incluem regras de negócio específicas do processo, lógicas condicionais, exceções
e as lógicas que ditam as seqüências em que cada uma das demais ações deve
seguir.
Caso esteja-se modelando serviços centrados em tarefas, apenas um serviço
potencial é modelado nesta etapa por processo de negócio, ou seja, um serviço por
diagrama de atividades ou caso de uso. Este serviço potencial será posicionado
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como serviço “pai” na composição e será decomposto na próxima etapa, ao aplicar
os princípios da orientação de serviços.
Para serviços centrados em entidades, cada classe de negócio será um serviço
potencial e cada operação específica da entidade será uma operação potencial.
Posteriormente, ao se aplicar os princípios da orientação de serviços, estes serviços
potenciais poderão ser decompostos.
A Figura 11 representa esta identificação de processos encapsuláveis de negócio.
Os elementos que não receberam estereótipo nas etapas anteriores nos diagramas
de atividades e de classes de negócio recebem nessa etapa o estereótipo
«ElementoEncapsulavel».

Figura 11. Exemplo de aplicação de estereótipos de elementos encapsuláveis
em um diagrama de atividades e de classes de negócio
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4.4.5 Aplicar os princípios da orientação a serviços
Esta etapa é a mais importante do método de identificação de serviços, pois é
responsável por tornar o processo de negócio aderente a SOA, aplicando os
princípios da orientação a serviços.
De acordo com Erl (2006), dois princípios da orientação a serviços são os mais
significativos para esta fase de modelagem: reusabilidade e autonomia. Os demais
princípios são endereçados na fase de projeto quando estes dois princípios são
revisitados.
A reusabilidade de um serviço está diretamente ligada à granularidade do mesmo.
Se a granularidade do serviço identificado é fina, encapsulando uma pequena parte
do processo de negócio, a possibilidade de reuso em outras partes do projeto é alta.
Por outro lado, se a granularidade é grossa, a possibilidade de reuso é baixa. Marks
e Bell (2006) argumentam que se deve ajustar a granularidade de um serviço de
forma a obter um reuso satisfatório, pois quanto maior a granularidade maior será a
quantidade de serviços, o que pode causar problemas de performance na
arquitetura.
O produto desta etapa é a extração e a definição dos serviços candidatos de
orquestração, negócio e aplicação, onde na próxima etapa é realizada a composição
destes serviços. Processos de negócio muito simples podem ser encapsulados em
um único serviço, onde não haverá a necessidade de composição de serviços.
Na representação UML, cada serviço candidato deve ser representado como uma
classe estereotipada e as ações dos processos são operações das classes. As
operações que outros serviços utilizam devem ser públicas. Para garantir a
reusabilidade, as operações podem ser refinadas agrupando ou separando as
operações identificadas anteriormente. Para serviços centrados em entidades, é
definido um serviço para cada entidade com as operações específicas de cada uma.
A seguir encontram-se detalhadas as regras de estereotipação :
• Estereótipo «ServicoNegocio»: Utilizado para representar serviços da camada
de negócio, com valores atribuídos indicando se o serviço é Centrado em
Tarefas ou Entidades;
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• Estereótipo «ServicoAplicacao»: Utilizado para representar serviços da
camada de aplicação. As ações dos processos de negócios identificadas
como agnósticas geralmente recebem este estereótipo;
• Estereótipo «ServicoOrquestrador»: Utilizado para representar os serviços da
camada de orquestração na composição de serviços.
As interfaces que cada serviço utiliza para se comunicar com os demais devem ser
representadas como interfaces da UML que podem ser agrupadas por ports para
representar agrupamentos de negócio. As interfaces podem ser do tipo providas ou
requeridas. Para as interfaces deve ser utilizado o estereótipo «InterfaceServico».
Uma interface é uma coleção de operações utilizadas para especificar o serviço de
uma classe ou componente, onde cada interface especifica somente uma parte
limitada do comportamento de uma classe (RUMBAUGH; JACOBSON; BOOCH,
2004).
Quando uma classe realiza uma interface, a mesma é denominada de
interface provida de uma classe, que pode ser usada por outras classes
para acesso a esta classe. É utilizado o símbolo de “bola” para representar
este tipo de interface. Similarmente, as classes podem requerer interfaces.
Uma interface requerida é a interface que a classe necessita para seu
funcionamento. É utilizado o símbolo de “soquete” para representar esta tipo
de interface (HAMILTON; MILES, 2006).

Um Port (ou qualificador) é um atributo de associação cujos valores particionam o
conjunto de objetos relacionados a um objeto da associação. É representado como
um pequeno retângulo anexo à extremidade da associação (BOOCH; RUMBAUGH;
JACOBSON, 2006). A estrutura interna de uma classe tem o foco no conteúdo da
classe, ports têm o foco na parte externa de uma classe, exibindo como uma classe
é utilizada por outras classes (HAMILTON; MILES, 2006).
A representação de classes e interfaces de serviços pode ser realizada através de
diagramas de classes, onde classes realizam ou utilizam interfaces, ou ainda através
de diagramas de estrutura composta, representando interfaces com símbolos de
bola ou soquete e a utilização de ports. Ambas as representações possuem o
mesmo significado, porém o diagrama de classes permite representar todas as
classes de serviços e interfaces em um único diagrama, enquanto a representação
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de estrutura composta pode ser utilizada para detalhar a representação de uma
determinada classe e suas interfaces.
A Figura 12 apresenta duas formas de representação das interfaces de serviços
para as classes de serviços candidatos. A representação à esquerda exibe a classe
realizando as interfaces providas e utilizando a interface requerida. A representação
à direita exibe a classe com dois ports associados, onde cada port agrupa
características de negócio em comum.

Figura 12. Exemplo de representação de interfaces e ports para serviços
candidatos

4.4.6 Identificar a composição dos serviços candidatos
Após a identificação dos processos não encapsuláveis, serviços “agnósticos” e
serviços candidatos, é necessário representar a composição entre eles. Esta
composição ocorre se houver relacionamento entre os serviços candidatos de
dependência. Segundo Erl (2006), nesta etapa deve-se focar no fluxo de ações entre
serviços e operações candidatas, incluindo condições de falha que envolvem lógicas
de exceção. O autor diz que esta etapa pode ajudar a determinar o agrupamento
apropriado de operações candidatas e demonstrar o relacionamento potencial entre
camadas de serviços; adicionalmente pode indicar passos ou operações do fluxo do

68
processo que estejam faltando, resultando na necessidade de definir novas
operações ou até mesmo novos serviços candidatos.
Os serviços mais genéricos, com alta reusabilidade e agnósticos, podem ser
classificados e estereotipados como serviços de aplicação («ServicoAplicacao»). Os
demais serviços que são voltados especificamente para o negócio podem ser
classificados e estereotipados como serviços de negócio («ServicoNegocio»)
centrado em entidades ou centrado em tarefas.
Na UML, a representação de composição de serviços pode ser feita através de
relacionamentos do diagrama de classes, principalmente os relacionamentos de
composição, agregação e herança. A UML 2.0 possui um diferencial de
representação de composição de classes através de parts. De acordo com Hamilton
e Miles (2006), parts, ou partes são a representação da composição de itens na
estrutura interna de uma classe, sendo especificadas através do papel que cada
parte representa na classe. Weiss e Zendulka (2007) também utilizam partes para
representar composição, porém representando composição de componentes de
serviços ao contrário de classes.
A Figura 13 apresenta um exemplo de representação da composição de serviços
utilizando partes. O serviço orquestrador possui uma interface provida externa e
instancia o serviço de negócio. Os conectores das interfaces IProvida1 e IProvida2
representam as conexões entre o serviço de negócio e os serviços de aplicação
para esta orquestração de serviços. Um conector é um link que possibilita a
comunicação entre partes e representa instâncias em tempo de execução desta
comunicação (HAMILTON; MILES, 2006).
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Figura 13. Exemplo de composição de serviços representados através de
partes
Os casos de uso de negócio detalhados na etapa 1 podem ser reescritos de forma a
representar o fluxo de orquestração. Diagramas de atividades e interação podem dar
suporte a esta representação. O método utiliza principalmente diagramas de
seqüência para representar este fluxo, pois é o diagrama ideal para modelar uma
seqüência dinâmica de ações. Este diagrama também é utilizado com esta finalidade
pelos autores Weiss e Zendulka (2007) mencionados no item 2.9 e Deubler et al.
(2005) mencionados no item 2.10.
A Figura 14 representa um exemplo de fluxo de orquestração utilizando diagrama de
seqüência. É apresentado um serviço orquestrador, um de negócio e outro de
aplicação, como também suas respectivas interfaces e interações entre as classes e
as interfaces. No exemplo, o serviço orquestrador solicita uma operação para a
interface provida do serviço de negócio. A interface provida, por sua vez, aciona a
operação correspondente do serviço de negócio. Para executar esta operação, o
serviço de negócio solicita uma operação do serviço de aplicação através da
interface requerida que aciona a interface provida do serviço de aplicação. O serviço
de aplicação retorna o resultado da operação para o serviço de negócio que, em
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seguida, executa as operações necessárias para retornar o resultado da operação
solicitada pelo serviço orquestrador.

Figura 14. Exemplo de representação de fluxo de orquestração através de
diagrama de seqüência

4.4.7 Analisar os requisitos de processamento de aplicação
Segundo Erl (2006), o objetivo desta etapa é analisar os requisitos de
processamento de cada operação candidata de serviços e identificar as potenciais
lógicas de processamento que possam ser adicionadas nos serviços candidatos da
camada de aplicação. O autor aponta que esta etapa e as etapas seguintes são
relevantes quando o escopo da análise é grande e com processos de negócios
complexos, ou seja, onde toda a análise é realizada de uma única vez, como no
paradigma de desenvolvimento em Cascata. No processo unificado, se a iteração for
composta por processos de negócios simples, provavelmente esta etapa e as
subseqüentes não serão necessárias.
Para representar esta etapa e as demais na UML, não são propostos novos
artefatos, estereótipos ou diagramas, porém é sugerido que os diagramas de classe,
as composições de serviço e os diagramas de interação sejam revisados para
validar se todas as situações de negócio são atendidas para todos os processos de
negócio. Caso existam serviços já desenvolvidos em outras iterações do processo
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unificado é interessante que sua modelagem correspondente também seja revisada,
de forma a evitar que novas operações de serviços sejam redesenvolvidas, ferindo o
princípio da reusabilidade de serviços de SOA.

4.4.8 Identificar operações candidatas de serviços de aplicação
Estas novas operações candidatas podem ser identificadas decompondo de maneira
mais granular o processo de negócio em novos passos no diagrama de atividades
ou classes, qualificando as operações como candidatas de serviços de aplicação. Erl
(2006) sugere que estes passos sejam identificados com o nome da função que eles
referenciam, pois o foco da etapa é definir serviços de aplicação sem referenciá-los
aos passos de negócio do processo.
Caso alguma operação candidata não tenha sido identificada nas etapas anteriores,
a revisão nos diagramas de interação, atividades e de classes da UML pode auxiliar
nesta identificação.

4.4.9 Definir serviços de aplicação candidatos
Esta etapa consiste em se agrupar os passos identificados na etapa anterior em um
contexto lógico. Erl (2006) argumenta que serviços de aplicação não têm o benefício
de um contexto pré-definido pelos processos e modelos de negócios existentes;
dessa forma estes serviços são centrados em processos onde se procura um
relacionamento lógico derivado das operações candidatas de serviços.
Na modelagem UML novos serviços estereotipados como «ServicoAplicacao»
devem ser especificados, bem como suas interfaces, e novos diagramas de
atividades, classes e interação devem ser desenvolvidos para sua representação.

4.4.10 Aplicar os princípios da orientação a serviços aos serviços de aplicação
Segundo Erl (2006), esta etapa é uma repetição da etapa 5, porém aplicada aos
novos serviços de aplicação candidatos identificados. É dada ênfase novamente aos
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princípios de reuso e autonomia. Para a representação UML as mesmas regras
adotadas na etapa 5 são válidas.

4.4.11 Revisar composição de serviços de aplicação candidatos
Segundo Erl (2006), esta etapa é uma revisão da etapa 6 de composição de
serviços, porém aplicada aos novos serviços de aplicação e operações candidatas.
Esta etapa resulta no mapeamento de atividades que expandem a composição dos
serviços. Para a representação UML as mesmas regras adotadas na etapa 6 são
válidas.

4.4.12 Revisar o agrupamento de operações de serviços de aplicação
candidatos
Segundo Erl (2006), esta etapa é uma revisão dos cenários da etapa anterior, que
resulta usualmente no refinamento e alterações no agrupamento e definição das
operações dos serviços de aplicação candidatos definidos anteriormente.
Na modelagem UML devem ser revistos principalmente os diagramas de
representação de partes da classe do serviço de orquestração e os demais
diagramas que representam esta composição.

4.5 Considerações Finais
Neste capítulo foi apresentada a extensão da UML para a modelagem de processos
de negócio. Foi detalhada cada etapa da fase de identificação de serviços, a forma
de representação desta modelagem através da extensão da UML, e demais
representações através de elementos da linguagem e do Processo Unificado.
O produto final desta representação é a modelagem de serviços candidatos
relacionados aos processos de negócio modelados no capítulo anterior. Para
suporte a esta modelagem foram apresentadas classes e interfaces estereotipadas
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respectivamente como serviços e interfaces de serviços. Casos de uso, diagramas
de classes, atividades e interação também deram suporte a esta representação.
No próximo capítulo é apresentada a ferramenta de modelagem a ser utilizada para
a representação da extensão e demais elementos da UML 2.0, e a aplicação desta
modelagem através de um estudo de caso em uma empresa de serviços de
comércio eletrônico.
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Capítulo 5 - Estudo de Caso
5.1 Introdução
Nesse capítulo é apresentado um estudo de caso real de um sistema desenvolvido
para uma arquitetura SOA. A solução para o problema descrito, na visão do negócio
deste estudo de caso, é exposta de duas formas: a primeira através da aplicação do
método proposto nesta dissertação; a segunda é através da modelagem tradicional,
onde são desenvolvidos artefatos UML, utilizando o paradigma do Processo
Unificado. Finalmente, é apresentada uma análise comparativa dos resultados da
aplicação e da não aplicação do método proposto no estudo de caso.
O estudo de caso apresentado refere-se a uma empresa de comércio eletrônico
(B2B – Business to Business). Um dos principais serviços prestados por esta
empresa é o serviço de VAN (Value Added Network, ou Redes de Valor Agregado).
As redes de valor agregado operam como uma câmara de compensação
para intercâmbios EDI entre parceiros comerciais, oferecendo um serviço de
armazenagem e recuperação de mensagens. Cada parceiro comercial
recebe uma caixa postal específica ou endereço de rede na VAN. Quando o
remetente de um intercâmbio EDI estiver pronto para enviar suas
mensagens, ele simplesmente envia o intercâmbio a seu endereço de caixa
postal na VAN sem precisar comunicar-se diretamente com o recebedor. A
VAN, por sua vez, roteia a mensagem para a caixa postal do recebedor com
base nas informações de endereço do recebedor do intercâmbio EDI no
qual, por sua vez, esta será coletada pelo recebedor quando ele estiver
pronto. O remetente e o recebedor podem, numa única sessão de
comunicações com a VAN, enviar intercâmbios para fora e coletar os
intercâmbios
que
chegarem
(ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
AUTOMAÇÃO, 2007).

As empresas VAN’s atuam como intermediárias entre parceiros de negócio,
geralmente com a relação de cliente e fornecedor, e trafegam entre si arquivos de
negócio em diferentes formatos, padrões e layouts. Neste tráfego de arquivos, estas
empresas prestam serviços de tradução de formatos e layouts entre o arquivo
enviado pelo parceiro remetente e o arquivo recebido pelo parceiro destinatário. As
VAN’s utilizam o EDI (Electronic Data Interchange, ou Intercâmbio Eletrônico de
Dados) que é um sistema de envio e recebimento de documentos eletrônicos
padronizados entre parceiros de negócios. Estes documentos são gerados a partir
de dados das transações comerciais e enviados eletronicamente aos parceiros.
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O projeto da Empresa B2B objeto deste estudo de caso consistiu em substituir a
tecnologia atual de EDI. A arquitetura EDI utiliza as caixas postais dos clientes em
mainframe; dessa forma, a plataforma possuía restrições tecnológicas para o
desenvolvimento de novos serviços, limitação no aumento de tráfego de arquivos e
custo elevado para o volume das transações trafegadas.
O custo da plataforma depende da capacidade de processamento de transações por
segundo, ou seja, este custo é devido à quantidade de MIPS que são registrados
nos horários de pico. De acordo com Caprice (2005), MIPS (Millions of Instructions
per Second, ou Milhões de Instruções por Segundo) é a métrica mais comumente
utilizada para medir a capacidade de um processador. Nessa empresa de comércio
eletrônico era processado, em média, um milhão de transações por mês, sendo que
o tráfego podia atingir trezentos MIPS. O aumento deste volume exigia o
investimento em processadores que suportassem volumes maiores.
Além do custo elevado devido à quantidade de MIPS da plataforma, outro problema
era o cadastro de clientes e caixas-postais que eram realizados de forma
pulverizada, ou seja, o mesmo cadastro era feito por diferentes departamentos da
empresa.
Para resolver estes problemas na arquitetura, os Arquitetos de Software da
empresa, após análise das arquiteturas disponíveis no mercado, escolheram SOA
como a mais aderente ao seu negócio. O projeto foi nomeado como “Projeto
Plataforma B2B” da área de negócio e-Business.
A partir da elaboração de uma arquitetura que atendesse a todos os requisitos de
negócios e de infra-estrutura da área de e-Business, foi identificada a necessidade
da customização de alguns módulos complementares para criação e implementação
da plataforma B2B.
O estudo de caso segue o modelo do Processo Unificado (UP) nas fases de
Iniciação e Elaboração para a disciplina de Modelagem de Processos de Negócio.
Apenas a primeira iteração do UP é desenvolvida neste estudo de caso e alguns
artefatos são gerados para esta disciplina. A disciplina de Requisitos também é
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seguida nesta primeira iteração e alguns artefatos são gerados para atingir o
objetivo do estudo de caso. A Tabela 4 apresenta os artefatos utilizados.

Tabela 4. Artefatos gerados para o estudo de caso
Artefatos
Visão

Negócio

Requisitos

X

Solicitações dos Principais Envolvidos

X

Modelo de Casos de Uso

X

Modelo de Objetos

X

Casos de Uso

X

Realização de Casos de Uso

X

Atores

X

Trabalhadores de Negócios

X

Entidade

X

5.2 Visão do Negócio
Para o desenvolvimento deste item é utilizado uma adaptação do artefato “Visão do
Negócio” pertencente ao conjunto de artefatos da modelagem de negócios do
Processo Unificado.

5.2.1 Finalidade
A finalidade deste estudo de caso é demonstrar a aplicação do método de
modelagem de processos de negócio para arquiteturas orientadas a serviços no
projeto Plataforma B2B. Devido ao objetivo de apenas demonstrar a aplicação do
método, o escopo é reduzido e adaptado para este fim, contemplando apenas
algumas funcionalidades principais.
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5.2.2 Escopo
O escopo deste estudo de caso é composto das funcionalidades descritas a seguir,
que podem ser agrupadas em dois módulos principais do projeto:
• Gestão de Comunidades, ou Trading Partners ADM (nomenclatura utilizada
para esse projeto) é um sistema que possibilita o gerenciamento, do ponto de
vista administrativo, dos clientes e-Business e seus parceiros de negócios. A
gestão administrativa é detalhada no item 5.2.4. O sistema deve também
permitir o gerenciamento de serviços de negócio contratados pelos clientes e
parceiros; fornecer informações de caráter comportamental e estatístico;
gerenciar preço do ofertável/serviço do ponto de vista do cliente, comunidade
e parceria; e prover informações para bilhetagem;
• Oferta de serviços EDI, que corresponde a um conjunto de serviços de
negócio EDI oferecidos pela empresa. Devem ser oferecidos e modelados
quatro serviços que compõem esta oferta: Transmissão de arquivo, recepção
de arquivo, consulta de histórico e confirmação de recebimento.

5.2.3 Definições e Abreviações
Para o entendimento do negócio algumas definições e abreviações são utilizadas,
conforme descrito a seguir:
• Empresa B2B: Nomenclatura utilizada para denominar a empresa objeto
deste estudo de caso;
• Comunidade: É um conjunto de pessoas com interesses mútuos que vivem
em um mesmo local e se organizam dentro de um conjunto de normas
(HOUAISS, 2007). Para o negócio apresentado neste estudo de caso, uma
comunidade é uma entidade de negócio composta por um cliente, ofertas e
parceiros;
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• Gestão: É o ato de planejar, organizar, liderar e controlar as pessoas que
constituem uma organização e as tarefas e atividades por estes realizados
(HOUAISS, 2007);
• Gestão de Comunidades: É o planejamento, a organização, e o controle do
conjunto de pessoas que possuem interesses mútuos e que vivem sob uma
organização composta por normas;
• Trading Partners ADM (TP_ADM): Sistema de gestão de comunidades de
clientes e-Business;
• E-Business: Comércio Eletrônico, realização de negócios online. Serviços
oferecidos por websites como venda de produtos, serviços, ferramentas de
buscas, acompanhamento de entregas de pedidos, entre outros (FARLEX,
2007);
• Serviço Ofertável: Serviços vendáveis de negócio que compõem uma oferta.
Para o estudo de caso é utilizada a nomenclatura de serviço ofertável para
não criar relacionamento direto com os serviços da plataforma SOA. A
composição de serviços SOA pode resultar em um serviço ofertável;
• Oferta: Conjunto de serviços ofertáveis oferecidos que podem ser contratados
por um cliente em uma comunidade;
• Portfólio: Conjunto de ofertas vendáveis pela empresa e-Business. O portfólio
pode ser especializado para o cliente ou comunidade;
• Empresa: Pessoa jurídica gerenciada pelo sistema Trading Partners, podendo
ser Cliente ou Parceiro;
• Cliente: Empresa contratante de pelo menos uma oferta gerenciada pelo
sistema Trading Partners ADM. O cliente é o gestor de uma ou mais
comunidades, responsável pelo relacionamento com seus parceiros;
• Parceiro: Empresa participante de pelo menos uma comunidade de um
cliente e que faz uso de suas ofertas;
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• Parceria: É a relação imposta entre um parceiro e uma comunidade. Cada
comunidade pode ter uma ou mais parcerias;
• Transmissão de Arquivo: Serviço ofertável da Oferta EDI responsável pelo
envio de arquivos entre parceiros de negócio (cliente → parceiro ou viceversa);
• Recepção de Arquivo: Serviço ofertável da Oferta EDI responsável pela
recepção de arquivos entre parceiros de negócio (cliente → parceiro ou viceversa);
• AR (Aviso de Recebimento): Serviço ofertável da Oferta EDI responsável
pelo envio de protocolo de recebimento para o remetente de um arquivo
quando o destinatário receber o arquivo transmitido.

5.2.4 Visão Geral
O principal objetivo do Trading Partners ADM é oferecer funcionalidades que
permitam a gestão dos clientes e-Business, baseadas principalmente na relação
entre clientes, parceiros, serviços contratados e comunidades, como também na
gestão de portfólios de ofertas e catálogos de serviços. Em uma visão geral, podemse identificar quatro entidades para o TP_ADM:
• Catálogo de Serviços: Uma área onde é possível gerenciar o catálogo de
serviços SOA da plataforma B2B. Possui um papel semelhante de um agente
de serviços, de modo que os mesmos possam ser utilizados por uma ou mais
ofertas da plataforma que fazem parte do catálogo geral da plataforma
(portfólio e-Business).
• Catálogo de Ofertas: Uma área onde é possível gerenciar o portfólio de
ofertas e-Business, ou seja, onde se estrutura logicamente uma oferta com
base em uma relação de serviços. As ofertas cadastradas no catálogo geral
da plataforma estão disponíveis para serem associadas a um portfólio
contratado do cliente ou comunidade.
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• Gerenciamento de Empresas: Uma área onde estão cadastradas e
gerenciadas todas as empresas (clientes e parceiros) que fazem uso das
ofertas e serviços oferecidos pela área de e-Business.
• Gerenciamento de Comunidades: Uma área onde são cadastradas as
comunidades de um determinado cliente (gestor da Comunidade); são
associadas ofertas e serviços à comunidade; são relacionados parceiros de
negócio às comunidades; e são gerenciadas as parcerias entre cliente e
parceiros como também as ofertas que estes utilizam.
A Oferta EDI é uma das ofertas que compõem o catálogo de ofertas do Trading
Partners ADM. A oferta é composta de serviços de negócio que por sua vez são
compostos por um ou mais serviços da Plataforma SOA. Esta oferta pode ser
contratada por um cliente, associada a uma ou mais comunidades do cliente e ser
configurada por parcerias.
A Figura 15 ilustra um exemplo do funcionamento do Trading Partners ADM, onde é
apresentada a Empresa que pode ser o Cliente ou Parceiro. No exemplo, o Cliente
contratou três ofertas do Portfólio da Plataforma e-Business para seu portfólio. O
Cliente possui duas comunidades (X e Y), sendo que na Comunidade X estão
associadas todas as ofertas de seu portfólio e existem três parceiros associados a
ela (P1, P2 e P3).

O P1 e P2 utilizam duas ofertas distintas oferecidas pela

Comunidade X e o P3 utiliza apenas uma oferta. A Comunidade Y utiliza apenas
uma oferta do portfólio contratado do Cliente e possui também três parceiros
associados a ela (P3, P4 e P5). Todos os parceiros da Comunidade Y utilizam a
oferta contratada para a comunidade, pois pelo menos uma oferta deve estar
associada a um parceiro. Importante observar que o mesmo Parceiro P3 pertence às
duas comunidades do cliente, demonstrando que o negócio não possui restrições de
um parceiro pertencer a apenas uma comunidade. Outro conceito importante é que
um parceiro de uma comunidade pode ser cliente de outra comunidade.
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Figura 15. Exemplo do funcionamento do Trading Partners ADM

5.2.5 Posicionamento
A principal oportunidade de negócio para o projeto Trading Partners ADM e o
desenvolvimento da Oferta EDI é a substituição da gestão atual de Clientes,
Parceiros e da tecnologia EDI implementada atualmente em Mainframe. Esta
substituição permitirá a redução de gastos com MIPS da plataforma atual e
centralizar os cadastros de empresas e caixas-postais que são realizados de forma
pulverizada e redundante.
Outra oportunidade de negócios será a modernização da plataforma atual permitindo
oferecer diferentes ofertas e soluções de negócio (além da Oferta EDI descrita neste
estudo de caso) devido à flexibilidade que a arquitetura orientada a serviços oferece.
As Tabelas 5 e 6 apresentam respectivamente a descrição do problema e a posição
do produto.
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Tabela 5. Artefato “Visão do Negócio” - Descrição do problema
O problema de

Custo elevado e rigidez da plataforma atual; cadastro
pulverizado; falta de relatórios de controle de Clientes.

afeta

Clientes e Trabalhadores de Negócios.

cujo impacto é

Baixa flexibilidade de serviços oferecidos; rigidez,
lentidão no processo de gestão de Clientes pelos
Trabalhadores de Negócios.

uma boa solução seria

Desenvolver uma solução de cadastro único de Clientes
em uma plataforma flexível de serviços.

Tabela 6. Artefato “Visão do Negócio” - Posição do produto
Para

Clientes e Trabalhadores de Negócios.

Quem

Utiliza os serviços e realizam a gestão das Comunidades.

O Trading Partners ADM

É um produto de gestão de comunidades.

Que

Permite gerenciar Clientes, Parceiros, Comunidades,
Serviços e Ofertas.

Diferente de

Plataforma atual.

Nosso produto

Realiza a gestão de forma centralizada e flexível.

5.2.6 Descrições dos Envolvidos e dos Clientes
O Trading Partners ADM é composto por um conjunto de clientes (Atores de
Negócio) e diversos envolvidos (Trabalhadores de Negócios). Os envolvidos estão
localizados em diferentes departamentos da Empresa B2B. Os seus nomes,
descrições e responsabilidades estão detalhados na Tabela 7.
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Tabela 7. Artefato “Visão do Negócio” - Envolvidos no Negócio
Nome

Descrição

Responsabilidades

Executivo de
Vendas

Profissional da área
comercial e-Business

Atua na pesquisa de novos clientes. É quem
oferece o serviço e/ou produto, elabora a
proposta e conclui a venda com o cliente.

Executivo de
Contas

Profissional da área
comercial e-Business

Atua nos clientes atuais. É responsável por
manter e oferecer novos serviços e/ou
produtos para o cliente. Também é quem
viabiliza novos parceiros na comunidade do
cliente.

Gestor de
Comunidades

Profissional da área
comercial e-Business

Viabiliza a entrada dos parceiros na(s)
comunidade(s) do cliente. É responsável pelo
acompanhamento de todo o fluxo de entrada
de um novo parceiro: Análises, Instalação,
Testes e Produção.

Help-Desk

Profissional de HelpDesk da área eBusiness

Funciona como um call center, tirando dúvidas
de clientes quanto à utilização dos produtos eBusiness e gerencia o ambiente da plataforma
quanto à indisponibilidade de serviços.
Consulta todos os cadastros de clientes,
parceiros, comunidades e serviços, como logs
de acessos e depósitos de arquivos na caixa
postal.

Analista de
Suporte

Profissional de
Suporte da área eBusiness

Suporte e atendimento aos clientes e-Business
(Help-Desk nível 2) no que se refere aos
produtos e serviços ofertados pela área.

Analista de
Mapeamento

Profissional de
Mapeamento da área
e-Business

Desenvolvimento dos programas de
transformações de layout de arquivos de
cliente. Também efetua a análise dos layouts e
dos arquivos de clientes, cria especificações
de processos de transformações de layout.

Analista de
Tecnologia

Profissional de
desenvolvimento da
área e-Business

Desenvolvimento de novas soluções para os
clientes e parceiros, melhorias, correções,
customizações nos produtos e-Business e
conversores de transformações de layout de
arquivos para plataformas altas.

Analista
Jurídico

Profissional da área
jurídica da empresa

Elaboração e avaliação de contratos dos
Clientes e Parceiros.
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O Trading Partners ADM possui os tipos de clientes descritos na Tabela 8:
Tabela 8. Artefato “Visão do Negócio” - Clientes no Negócio
Nome

Descrição

Responsabilidades

Envolvido

Cliente eBusiness

Empresas que
contratam as ofertas
e serviços. São as
gestoras da(s)
comunidade(s).

- Contratar serviços;

Todos os
envolvidos
descritos na
Tabela 7.

- Estabelecer as regras da(s) sua(s)
comunidade(s), como ofertas
associadas, serviços e preços;
- Escolher seus parceiros;
- Trafegar arquivos com os parceiros;
- Receber relatórios de relação de
parceiros, tráfego, faturamento e
serviços utilizados.

Parceiro eBusiness

Empresas que
pertencem a pelo
menos uma
comunidade.

- Trafegar arquivos com o cliente
da(s) comunidade(s) à(s) qual(is) faz
parte;
- Obedecer as regras impostas por
cada comunidade.

Todos os
envolvidos
descritos na
Tabela 7.

As necessidades dos Envolvidos e dos Clientes foram levantadas através de
workshops realizados entre os Envolvidos. O produto gerado destes workshops
foram os artefatos de “Necessidade dos Principais Envolvidos” da disciplina de
Levantamento de Requisitos do Processo Unificado. O detalhamento destes
artefatos encontra-se nos apêndices A e B deste trabalho.
De acordo com English (2007), na UML 2.0 para representar um envolvido no
negócio é necessário criar uma classe e estereotipá-la como Trabalhador de
Negócio. Para representar um cliente no negócio um ator pode ser estereotipado
como Ator de Negócio, mas um ator não pode ser estereotipado como Trabalhador
de Negócio.
A Figura 16 representa os clientes no negócio estereotipados como Atores de
Negócio, onde as entidades Cliente e Parceiro são especializações da entidade
Empresa.

Os

envolvidos

no

negócio

estão

representados

pelas

classes

estereotipadas como Trabalhadores de Negócio e as operações de cada envolvido
estão representadas como operações das classes.
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Figura 16. Clientes e Envolvidos no Negócio

5.2.7 Objetivos da Modelagem de Negócio
De acordo com o artefato “Visão do Negócio”, os objetivos da Modelagem de
Negócio são descritos na forma de modelo de casos de uso. Desta forma, os
objetivos estão agrupados em dois pacotes de diagramas de casos de uso de
negócio, sendo: casos de uso do Trading Partners ADM e casos de uso da oferta
EDI. As descrições dos casos de uso e seus respectivos diagramas de atividades
encontram-se detalhados no Apêndice C.
A Figura 17 apresenta o diagrama de casos de uso do TP_ADM, onde são
representados os atores de negócio (Empresa, Cliente e Parceiro) e os casos de uso
de negócio que estão envolvidos.
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Figura 17. Diagrama de casos de uso de negócios – TP_ADM

A Figura 18 apresenta o diagrama de casos de uso específico da Oferta EDI, onde
está representado o ator de negócio (Empresa) e os casos de uso de negócios que
estão envolvidos.

Figura 18. Diagrama de casos de uso de negócios – Oferta EDI
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5.2.8 Restrições
O TP_ADM deve ter as seguintes funções de controle:
• Toda empresa Cliente é dona de uma ou mais Comunidades;
• Nenhuma Oferta não contemplada no Portfólio da Comunidade pode ser
associada a um de seus Parceiros;
• Toda Parceria deve ter pelo menos um Serviço associado de uma Oferta da
Comunidade de que faz parte;
• Todo Serviço ofertado deve estar relacionado a uma Oferta.

5.3 Ferramenta utilizada para o desenvolvimento do estudo de caso
Para o desenvolvimento do estudo de caso foram analisadas três ferramentas de
modelagem UML que pudessem suportar a especificação e a aplicação de
extensões para a versão 2.0 da UML.
A primeira ferramenta analisada foi a JUDE/Community1 de fácil utilização pelo
usuário, com facilidade de criação de estereótipos, porém não permite a criação e
gerenciamento de Profiles, como também não possui suporte a versão 2.0 da UML
(apenas versão 1.4). Posteriormente foi analisada a ferramenta BOUML2 que apesar
de suportar a versão 2.0 da UML não possui a facilidade de criar Profiles e aplicar na
modelagem.
Finalmente a ferramenta IBM Rational Software Architect, versão 7.0, da fabricante
IBM foi analisada e atende a todos os requisitos. Dessa forma foi adotada para o
desenvolvimento deste estudo de caso. O IBM® Rational® Software Architect é um

1

JUDE/Community é uma versão gratuita da ferramenta JUDE/Professional de modelagem UML da
fabricante Change Vision, INC.
2

BOUML é uma ferramenta Open Source gratuita de modelagem UML 2.0 que permite especificar e
gerar código em C++, Java e Idl. Direitos autorais Bruno Pages.
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conjunto integrado de ferramentas de análise, design e desenvolvimento que oferece
suporte à abrangência, ao design, ao gerenciamento e à evolução das soluções e
serviços corporativos (IBM, 2006).
Em IBM (2006), esta ferramenta suporta o metamodelo UML 2 com base nas
especificações UML 2.1.1 da OMG. Os estereótipos aplicados são elementos-raiz
em um modelo, ou seja, um Profile pode ser modelado e aplicado a um projeto de
modelagem.

5.4 Aplicação do Método
Após a modelagem dos processos de negócio realizada na “Visão do Negócio”, o
método proposto no Capítulo 4 com as etapas de identificação e representação de
serviços é aplicado sobre esta modelagem.

5.4.1 Decomposição do Processo de Negócio
Para exemplificar a construção de serviços centrados em entidades e tarefas, os
casos de uso de negócio do TP_ADM são realizados de modo a identificar serviços
centrados em entidades e os casos de uso da Oferta EDI em serviços centrados em
tarefas. A escolha da melhor maneira de decomposição de serviços se dá pela
característica do negócio modelado, ou seja, na modelagem dos processos do
TP_ADM é fácil identificar as entidades de negócio presentes no modelo, e a Oferta
EDI possui serviços que executam tarefas específicas e mais simples.
A Figura 19 representa a realização dos casos de uso de negócio do TP_ADM
utilizando diagramas de objetos. Através deste diagrama foram identificadas todas
as entidades de negócio que se relacionam com os atores e trabalhadores de
negócio da Empresa B2B. Os atores de negócio aparecem estereotipados na figura
como «BusinessActor», os trabalhadores de negócios como «BusinessWorker» e as
entidades de negócio como «BusinessEntity». Os conectores representam o
relacionamento entre as entidades da figura.
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Figura 19. Diagrama de objetos – TP_ADM

A partir deste diagrama é possível se derivar o diagrama de classes de negócio,
onde cada entidade corresponde a uma classe. O método proposto é aplicado no
caso de uso “Contratar Ofertas” para representar a identificação de serviços
candidatos centrados em entidades. A Figura 20 apresenta o diagrama de classes
de negócio deste caso de uso. Neste diagrama estão representados os
trabalhadores, o ator e as entidades de negócio envolvidas. Os relacionamentos
entre estas entidades estão representados através de ações de negócio, ou seja,
descreve a atuação de uma entidade sobre a outra.
Por exemplo, o conector “elabora” representa que um Executivo de Vendas elabora
uma ou mais Propostas. Os conectores entre trabalhadores de negócio e entidades
de negócio são sempre navegáveis. No exemplo um Executivo de Vendas elabora
uma Proposta e não o contrário.
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Figura 20. Diagrama de classes de negócio – Contratar Ofertas

Para a identificação de serviços candidatos centrados em tarefas, será utilizado o
diagrama de atividades do caso de uso do serviço “Transmitir Arquivo” da Oferta
EDI. Este diagrama foi detalhado incluindo elementos e descrevendo ações, sendo:
• Inclusão de raias de forma a melhor identificar os atores e entidades de
negócio envolvidas;
• A ação de “Transmitir Arquivo” - diagrama original representado no Apêndice
C - foi decomposta de forma a representar as validações das informações
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submetidas pelo usuário antes que o arquivo seja transmitido para a caixa
postal do destinatário;
• Ações estruturadas (ações que encapsulam outras ações) foram incorporadas
ao diagrama com o objetivo de detalhar determinadas ações, como a ação de
“Validar Conexão”, “Validar Portfólio” e a “Transmissão de Arquivo”;
• Pinos de entrada e saída foram incluídos para representar os objetos
(entidades de negócio) trafegados entre as ações do diagrama.
A Figura 21 apresenta este detalhamento do caso de uso de negócio.
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Figura 21. Diagrama de atividades – Detalhamento de Transmitir Arquivo
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5.4.2 Retirar do Processo as Atividades não Encapsuláveis em Serviços
Nesta etapa são estereotipados como «ElementoNaoEncapsulavel» as classes e
relacionamentos do diagrama de classes de negócio do caso de uso de negócio
“Contratar Ofertas” (Figura 20) que consistem em atividades manuais ou processos
que estão fora do escopo da modelagem. A Tabela 9 relaciona os elementos não
encapsuláveis em serviços e a descrição de cada elemento.
Tabela 9. Elementos não Encapsuláveis – Contratar Ofertas
Elemento

Descrição

Executivo de Contas
Executivo de Vendas

Classes que representam o Trabalhador de Negócios.

Analista Jurídico
Transfere a conta do cliente

Atividade manual realizada pelo Executivo de Vendas,
quando transfere a conta do Cliente ao Executivo de
Contas.

Assina

Atividade manual realizada pelo Cliente que consiste em
assinar o contrato

Solicita contrato

Atividade manual realizada pelo Executivo de Vendas que
consiste em solicitar que o Analista Jurídico prepare o
contrato do Cliente

Para o caso de uso de negócio do serviço “Transmitir Arquivo” representado através
do diagrama de atividades (Figura 21), foram identificadas apenas atividades
manuais executadas pelo ator (Empresa), conforme descrito na Tabela 10.
Tabela 10. Elementos não Encapsuláveis – Transmitir Arquivos
Elemento

Descrição

Selecionar Comunidades, Seleção de Comunidades, Parcerias, Arquivos e Tipos de
Parcerias e documentos.
Documentos a partir da relação de Comunidades e
Parcerias de determinada Empresa.
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5.4.3 Identificar potenciais serviços “agnósticos” candidatos
Após identificar os elementos do processo não encapsuláveis, são estereotipados
como «ElementoAgnostico» as classes e relacionamentos do diagrama de classes
de negócio “Contratar Ofertas” (Figura 20) que consistem em partes do processo
que tenha potencial reutilização em outros casos de uso ou processos. A Tabela 11
relaciona estes elementos e suas respectivas descrições.
Tabela 11. Elementos Agnósticos – Contratar Ofertas
Elemento

Descrição

Libera acesso

Atividade realizada nesse modelo pelo Executivo de
Contas que consiste em liberar acesso do Cliente à
Plataforma. A liberação de acesso é uma atividade comum
em outros processos, como na atividade do Gestor da
Comunidade no caso de uso “Associar a Comunidade”
onde um Parceiro é cadastrado e seu acesso é liberado.

No diagrama de atividades do serviço “Transmitir Arquivos” os elementos agnósticos
aparecem em maior quantidade, pois este diagrama modela um processo de
negócio mais relacionado a serviços da Plataforma SOA. A Tabela 12 descreve
estes elementos.
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Tabela 12. Elementos Agnósticos – Transmitir Arquivos
Elemento

Descrição

Validar Conexão

Validar a conexão de determinada Empresa à Plataforma.
Utiliza elementos de validação de CNPJ e Usuário. Pode ser
usado por Cliente ou Parceiro.

Validar CNPJ1

Validar se um CNPJ é válido no cadastro da Plataforma.
Pode ser usado por outros processos.

Validar Usuário

Validar se um Usuário e Senha são válidos no cadastro da
Plataforma para o CNPJ. Pode ser usado por outros
processos.

Realizar Transmissão

Realiza a transmissão física de um arquivo de um
Remetente para a Caixa de Entrada do Destinatário.

Solicitar Confirmação

Solicitar a confirmação de recebimento do arquivo pelo
destinatário, enviando a confirmação ao remetente.

Gravar Histórico

Grava o Histórico da Transmissão do Arquivo

5.4.4 Identificar potenciais serviços de negócios candidatos
Após retirar os elementos não encapsuláveis e identificar potenciais serviços
agnósticos dos diagramas de classes de negócio e de atividades, os elementos
restantes são estereotipados como «ElementoEncapsulavel» e são potenciais
serviços de negócios candidatos.
Para o caso de uso de negócio “Contratar Ofertas”, onde a modelagem é centrada
em entidades, cada entidade de negócio é um potencial serviço e os
relacionamentos entre os trabalhadores de negócios e as entidades acionadas são
as operações potenciais dos serviços. O ator “Cliente” também é classificado como
um potencial serviço, pois suas interações com os trabalhadores de negócio
resultam em atividades sistêmicas. A Tabela 13 relaciona os elementos
encapsuláveis e suas respectivas descrições.

1

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - O CNPJ é o cadastro administrado pela Receita Federal do
Brasil que registra as informações cadastrais das pessoas jurídicas e de algumas entidades não
caracterizadas como tais (RECEITA FEDERAL, 2007).
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Tabela 13. Elementos Encapsuláveis – Contratar Ofertas
Elemento

Serviços e operações potenciais

Ator Cliente

O ator recebe ações sistêmicas nos seus
relacionamentos, portanto é um elemento
encapsulável e um potencial serviço “Empresa”.

Pesquisa Cliente

Operação PesquisarEmpresa()
“Empresa”.

do

serviço

Cadastra Cliente

Operação CadastrarEmpresa()
“Empresa”.

do

serviço

do

serviço

do

serviço

do

serviço

Entidade Portfólio
Cadastra Portfólio
Entidade Contrato
Cadastra Contrato
Entidade Proposta
Elabora Proposta
Entidade Oferta

Serviço “Portfólio”
Operação
“Portfólio”

CadastrarPortfólio()

Serviço “Contrato”
Operação
“Contrato”

CadastrarContrato()

Potencial serviço “Proposta”
Operação
“Proposta”

CadastrarProposta()

Serviço “Oferta”

Para o caso de uso de negócio “Transmitir Arquivo”, onde a modelagem é centrada
em tarefas, o processo de transmissão caracteriza-se em apenas uma tarefa, sendo
identificado como apenas um potencial serviço nessa etapa. Porém na modelagem
do diagrama de atividades, o processo de negócio identificou duas tarefas
independentes. A primeira tarefa consiste em “Solicitar a Transmissão”, onde o ator
se conecta à plataforma SOA e recebe como retorno as Comunidades as quais faz
parte e as respectivas Parcerias existentes nesta comunidade. A segunda tarefa
consiste em “Submeter a Transmissão”, onde o ator após conectado e selecionado
os destinatários dos arquivos, submete a transmissão à plataforma SOA que valida
as informações submetidas e transmite o arquivo. A Tabela 14 relaciona os itens
encapsuláveis em serviços para este caso de uso.
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Tabela 14. Elementos Encapsuláveis – Transmitir Arquivo
Elemento

Serviços e operações potenciais

Solicitar Transmissão

Serviço SolicitarTransmissao

Conexão OK?

Operação ConexaoOK()

Buscar Lista de Comunidades

Operação ConsutarListaComunidades()

Buscar Lista de Parcerias

Operação BuscarListaParcerias()

Submeter Transmissão

Serviço SubmeterTransmissao

Validar Comunidade

Operação ValidarComunidade()

Comunidade OK?

Operação ComunidadeOK()

Validar Parceria

Operação ValidarParceria()

Parceria OK?

Operação ParceriaOK()

Validar Portfólio

Operação ValidarPortfolio()

Portfólio OK?

Operação PortfolioOK()

Validar Oferta

Operação ValidarOferta()

Validar Tipo de Documento

Operação ValidarTipoDocumento()

Confirma Recebimento?

Operação ConfirmarRecebimento()

Transmitir Arquivo

Operação TransmitirArquivo()

5.4.5 Aplicar os princípios da orientação a serviços
Após a identificação de serviços de negócios e agnósticos potenciais, são aplicados
os princípios da orientação de serviços (reusabilidade e autonomia) nessa fase. Os
serviços e interfaces identificadas através destes dois casos de uso não refletem
todos os serviços e composições do estudo de caso. Para isso torna-se necessária a
modelagem de todos os casos de uso de negócio identificados no item 5.2 da Visão
de Negócio. Dessa forma alguns serviços modelados podem não estar completos,
com todas as operações e atributos.
No caso de uso “Contratar Ofertas” cada entidade de negócio e o ator tornam-se um
serviço de negócio, pois cada um encapsula um processo de negócio distinto. Os

98
serviços recebem o nome de suas entidades de negócio e são estereotipados como
«ServicoNegocio».
Os relacionamentos de navegação entre as entidades de negócio auxiliaram na
identificação de atributos dos serviços. Por exemplo, uma Proposta contém Oferta e
Cliente, logo a Oferta e o Cliente são atributos do serviço Proposta.
Para identificar as operações dos serviços de negócio, os relacionamentos entre
trabalhadores de negócio ou ator com as entidades de negócio auxiliaram nesta
identificação, como realizado na etapa anterior. A exceção é o relacionamento
“libera acesso” que se torna um serviço agnóstico de Acesso, como identificado na
etapa anterior.
Todos os serviços de negócio relacionados com as entidades de negócio e com o
ator têm a propriedade do estereótipo “Tipo Centrado”, ou seja, o valor atribuído
como “Entidade”.
A Figura 22 ilustra esta modelagem de classes de serviços, onde cada serviço é
representado com suas interfaces providas e requeridas. As classes de serviços
recebem os estereótipos que indicam o tipo de serviço modelado. As interfaces se
relacionam com os serviços através de conectores. Os conectores de realização
representam interfaces providas e os conectores de utilização representam
interfaces requeridas.
A Figura 23 exemplifica o serviço Proposta representado através de Ports. O Port
modelado encapsula: a interface requerida “IEmpresa” relacionada com o atributo
“CodEmpresa”; a interface requerida “IOferta” que se relaciona com o atributo
“Oferta”; e a interface provida “IProposta” que provê as informações da Proposta
como o atributo “Numero” para os outros serviços que utilizam este serviço.
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Figura 22. Modelo de classes dos serviços – Contratar Ofertas

Figura 23. Ports do serviço Proposta – Contratar Ofertas
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No

caso

de

uso

“Transmitir

Arquivos”

foram

identificados

dois

serviços

orquestradores “SolicitarTransmissao” e “SubmeterTransmissao” com apenas as
operações “Solicitar()” e “Submeter()” respectivamente, que irão compor o
funcionamento dos demais serviços de negócio e de aplicação para a conclusão da
tarefa.
Cada raia do diagrama de atividades auxiliou na identificação de serviços,
proporcionando a autonomia e reusabilidade necessárias. Foram identificados os
serviços de negócio: “Empresa”, “Comunidade”, “Parceria”, “Portfólio”, “Oferta”,
“Documento” e “TransmitirArquivo”; e os serviços de aplicação: “ValidarConexao”,
“Transmitir”, “Histórico” e “AlertaRecebimento”.
Os serviços identificados “Oferta” e “Documento” não estão representados através
de raias apenas para simplificar o diagrama, porém o diagrama faz alusão a estes
serviços na raia “Portfólio da Parceria”. O serviço de aplicação “ValidarConexao” tem
as operações “ValidarCNPJ()” e “ValidarUsuario()” baseadas nas ações agnósticas
identificadas em etapa anterior.
Apesar de se tentar demonstrar serviços centrados em tarefas neste caso de uso,
apenas o serviço “TransmitirArquivo” teve o valor atribuído “Tipo Centrado”
relacionado como “Tarefa”. Os demais serviços de negócio foram modelados a partir
de entidades de negócio, portanto tiveram o valor atribuído como “Entidade”.
Como o serviço de negócio “TransmitirArquivo” é centrado em tarefas, ele executa
um conjunto de tarefas para transmitir um arquivo, portanto tem sua própria
composição de serviços. Este serviço de negócio encapsula os serviços de
aplicação “Transmitir”, “Histórico” e “AlertaRecebimento”.
Os fluxos entre raias auxiliaram a identificar as dependências entre serviços,
facilitando a modelagem da composição de serviços a ser realizado na próxima
etapa do método.
A Figura 24 apresenta o diagrama de classes dos serviços identificados e suas
interfaces providas e requeridas. As classes de serviços recebem os estereótipos
que indicam o tipo de serviço modelado. As interfaces se relacionam com os
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serviços através de conectores. Os conectores de realização representam interfaces
providas e os conectores de utilização representam interfaces requeridas.

Figura 24. Modelo de classes dos serviços – Transmitir Arquivos

5.4.6 Identificar a composição dos serviços candidatos
A etapa de composição de serviços é a ultima etapa principal do método proposto,
onde a partir dos serviços candidatos identificados e modelados, atendendo os
princípios de reusabilidade e autonomia da orientação a serviços, são compostos de
forma a representar a execução de determinada tarefa de negócio.
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Como o caso de uso de negócio “Contratar Ofertas” foi decomposto de forma a
modelar serviços centrados em entidades, a composição de serviços é mais
complexa de ser identificada, conforme apresentado na Tabela 1 do item 2.4 do
Capítulo 2. Porém para facilitar a identificação da composição são relacionadas as
diversas ações do ator e trabalhadores de negócios a uma composição de serviços
distinta, gerando um serviço orquestrador para cada composição. Segundo o
Processo Unificado, cada ação de negócio resulta em um caso de uso de sistema na
fase de Análise e Projeto. As ações identificadas neste caso de uso de negócio são:
• Pesquisar Clientes: Executivo de Vendas pesquisa novos Clientes;
• Elaborar Proposta: Executivo de Vendas cadastra Propostas;
• Cadastrar Contrato: Analista Jurídico cadastra Contratos;
• Cadastrar Empresa: Executivo de Contas cadastra Empresas e libera
acessos;
• Cadastrar Portfólio: Executivo de Contas cadastra Portfólio do Cliente e
Associa Ofertas.
A ação “Cadastrar Empresa” foi escolhida para exemplificar a composição de
serviços deste caso de uso por contemplar mais de um serviço para composição.
Dessa forma é identificado um serviço chamado “CadastrarEmpresa” estereotipado
como «ServicoOrquestrador». A Figura 25 ilustra a representação de composição
usando Parts da UML 2.0. O serviço orquestrador “CadastrarEmpresa” realiza a
orquestração entre os serviços “Empresa” e “Acesso” para o cadastro do cliente no
TP_ADM e sua respectiva liberação de acesso. O serviço orquestrador recebe todos
os atributos dos dois serviços orquestrados: Código, CNPJEmpresa, RazaoSocial do
serviço “Empresa”; e Usuário do serviço “Acesso”.
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Figura 25. Composição do serviço orquestrador “CadastrarEmpresa”

Para o caso de uso de negócio “Transmitir Arquivo” foram identificados na etapa
anterior

dois

serviços

orquestradores

–

“SolicitarTransmissao”

e

“SubmeterTransmissao” – que resultam em duas composições distintas de serviços.
A Figura 26A e a Figura 26B exemplificam a composição do serviço
“SolicitarTransmissao” através de diagramas de seqüência. Este diagrama está
dividido em quatro partes nas figuras para melhor ilustrar a representação da
orquestração deste serviço, porém esta representação poderia estar consolidada em
um único diagrama. A parte A representa a orquestração entre os elementos
“IEmpresa”, “Empresa”, “IValidarConexao” e “ValidarConexao”; a parte B representa
os elementos “IComunidade” e “Comunidade”; a parte C representa os elementos
“IParceria” e “Parceria”; e finalmente a parte D representa os elementos “IPortfolio” e
“Portifolio”.
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Figura 26A. Composição do serviço orquestrador “SolicitarTransmissao”
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Figura 26B. Composição do serviço orquestrador “SolicitarTransmissao”
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As etapas sete a doze apresentadas no Capítulo 4 não são aplicadas neste estudo
de caso, pois as seis primeiras etapas foram suficientes para identificar os serviços
candidatos a partir da modelagem de processos de negócios.

5.5 Exemplo da Não Aplicação do Método
O objetivo deste item é exemplificar a identificação de serviços candidatos a partir da
modelagem de casos de uso de negócio sem aplicar o método proposto. Para
desenvolver este exemplo são utilizados os mesmos casos de uso de negócio do
item anterior: “Contratar Ofertas” e “Transmitir Arquivos”.
O exemplo apresentado trata-se de uma situação real presenciada na Empresa B2B.
O Analista de Negócios, no desempenho de suas atividades no processo de
desenvolvimento de software da Empresa B2B, fornece ao Analista de Sistemas
apenas os casos de uso de negócio descritos textualmente e os documentos de
levantamento de requisitos conforme apresentado nos Apêndices A, B e C. Cabe ao
Analista de Sistemas identificar e modelar os serviços da Plataforma SOA com base
na documentação oferecida.
Para realizar este processo, o Analisa de Sistemas não segue nenhum método ou
processo, apenas utiliza a UML para auxiliar na modelagem. Nenhuma extensão da
UML é desenvolvida ou aplicada para a identificação e modelagem de serviços. Os
casos de uso de negócios e os requisitos são as entradas para a fase de Análise e
Projeto. A seguir os processos de identificação e modelagem de serviços são
detalhados para cada caso de uso de negócio.

5.5.1 Caso de Uso “Contratar Ofertas”
Com base no caso de uso de negócios “Contratar Ofertas”, o Analista de Sistemas
executa a análise orientada a objetos de forma a identificar os serviços da
Plataforma SOA através de diagramas de classes, onde cada classe representa um
serviço. A Tabela 15 apresenta os serviços e operações identificadas e
especificadas pelo Analista:
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Tabela 15. Serviços identificados fora do método – Contratar Ofertas
Serviços

Operações

Descrição

Cliente

Pesquisar()

Pesquisar clientes no banco de dados

Cadastrar()

Cadastrar clientes no banco de dados

LiberarAcesso()

Cria usuário e senha para o cliente

Cadastrar()

Cadastra proposta do cliente

Consultar()

Consulta propostas cadastradas

Cadastrar()

Cadastra portfólio do cliente

Consultar()

Consulta portfólios cadastrados

Cadastrar()

Cadastra contrato do cliente

Consultar()

Consulta contratos cadastrados

Assinar()

Marca o contrato como assinado

Consultar()

Consulta ofertas cadastradas

Proposta

Portfólio

Contrato

Oferta

Não houve identificação de composição de serviços. Cada serviço é acionado
individualmente.

5.5.2 Caso de Uso “Transmitir Arquivo”
O mesmo processo de identificação e especificação é adotado para este caso de
uso. A Tabela 16 apresenta os serviços e operações identificadas e especificadas
pelo Analista de sistemas.
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Tabela 16. Serviços identificados fora do método – Transmitir Arquivo
Serviços

Operações

Descrição

Conectar

Conectar()

Conecta-se à Plataforma através de
usuário e senha

Comunidade

Consultar()

Consulta Comunidades

Parceria

Consultar()

Consulta Parcerias de uma Comunidade

Oferta

Consultar()

Consulta Ofertas da Parceria

Transmitir

Transmitir()

Transmite o arquivo a partir da seleção
de comunidades, parcerias e ofertas.

AlertaRecebimento Confirmar()

Confirma o recebimento de um arquivo

Histórico

Grava histórico da operação

Gravar()

Foi identificada a composição de serviços para o serviço “Transmitir” que após
transmitir o arquivo para a Plataforma com base nas Comunidades, Parcerias e
Documentos escolhidos, são chamados os serviços “AlertaRecebimento” e
“Historico”.

5.6 Comparação da aplicação e da não aplicação do método
O objetivo desta comparação é avaliar as diferenças encontradas entre a utilização
do método de modelagem proposto e sua não utilização na modelagem e
identificação de serviços para arquitetura SOA. Devido ao fraco detalhamento dos
processos de negócio fornecidos pelo Analista de Negócios, quando o método não
foi aplicado, o Analista de Sistemas obteve um conjunto diferente de serviços
daqueles obtidos com a aplicação do método.
A Tabela 17 detalha as diferenças encontradas na identificação e modelagem de
serviços do caso de uso de negócio “Contratar Ofertas”.
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Tabela 17. Comparação entra a aplicação e a não aplicação do método –
Contratar Ofertas
Método aplicado

Método não aplicado

Observações

Identificação de
serviço “Empresa”

Identificação de
serviço “Cliente”

Com a aplicação do método foi possível
identificar que Clientes e Parceiros
possuem as mesmas regras de negócio,
sendo modelados como “Empresa”. A
única diferença é que a Empresa quando
possui uma Comunidade é um Cliente.

Identificação de
serviço “Acesso”

Identificação da
operação
“LiberarAcesso()” do
serviço “Cliente”

A identificação da ação de liberação de
acesso como serviço agnóstico permitiu
que fosse criado um serviço
independente de acesso, permitindo
reusabilidade para outros serviços.

Identificação da ação
“Assina” como não
encapsulável

Identificação da
operação “Assinar()”
do serviço “Contrato”

Identificar o ato de assinar um contrato
como uma atividade manual, permitiu
que não se criasse uma operação de
serviço sem finalidade para o negócio
modelado.

Composição de
serviços para as
ações de um ator ou
trabalhador de
negócio

Não identificação de
composição de
serviços

Identificar uma orquestração de serviços
para cada ação encapsulável de um ator
ou trabalhador de negócio auxilia que os
serviços sejam aderentes ao negócio
encapsulado por eles.

Para o caso de uso de negócio “Transmitir Arquivos”, a Tabela 18 apresenta as
diferenças encontradas na identificação e modelagem dos serviços.
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Tabela 18. Comparação entra a aplicação e a não aplicação do método –
Transmitir Arquivo
Método aplicado

Método não aplicado

Observações

Identificação de
serviço
“ValidarConexao”

Identificação de
serviço “Conectar”

A principal diferença é que no serviço
“ValidarConexão” é esperado o
parâmetro CNPJ, o que permite que
empresas diferentes tenham o mesmo
nome de usuário. Este parâmetro foi
obtido na realização do caso de uso.

Serviço “Empresa”
com a operação
“ValidarConexao()”

Não identificado
serviço “Empresa”

Como foi detalhado no diagrama de
atividades que são as Empresas que se
conectam à Plataforma, informando o
CNPJ, o serviço “Empresa” foi
identificado.

Serviço “Comunidade”
com as operações
“Listar()” e “Validar()”

Serviço “Comunidade”
com a operação
“Consultar()”

Serviço “Parceria”
com as operações
“Listar()” e “Validar()”

Serviço “Parceria”
com a operação
“Consultar()”

Serviço “Oferta” com
as operações
“Consultar()” e
“Validar()”

Serviço “Parceria”
com a operação
“Consultar()”

Na realização do caso de uso foram
identificadas duas atividades principais,
“Solicitar Transmissão” e “Submeter
Transmissão” onde as classes
Comunidade, Parceria e Ofertas são
visitadas duas vezes, a primeira para
listar as informações e a segunda para
validar as informações selecionadas pelo
ator.

Serviço “Documento”
com as operações
“Consultar()” e
“Validar()”

Serviço não
identificado

O serviço “Documento” não foi
identificado quando o método não foi
aplicado. As informações de documento
são obtidas pela operação “Consultar()”
do serviço “Oferta”. A granularidade foi
menor neste caso, consequentemente
menor também foi a reusabilidade.

Serviço
“TransmitirArquivo”
encapsulando os
serviços “Transmitir”,
“Histórico” e
“AlertaRecebimento”

Serviço “Transmitir”
encapsulando os
serviços, “Histórico” e
“AlertaRecebimento”.

As duas soluções são semelhantes,
porém a solução onde se aplica o
método tem maior reusabilidade, pois foi
modelado um serviço de aplicação
apenas para a transmissão de arquivos
independente do negócio.
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Analisando as diferenças descritas nas Tabelas 15 e 16, pode-se concluir que os
serviços identificados e modelados através do método proposto neste trabalho estão
mais aderentes ao negócio analisado pelo Analista de Negócios devido ao maior
detalhamento dos processos de negócio. A aplicação dos princípios da orientação a
serviços sendo realizada também pelo Analista de Negócios, manteve a aderência
dos serviços aos processos de negócio.

5.7 Considerações finais
Neste capítulo foi apresentado um Estudo de Caso para experimentar o método
proposto de modelagem de processos de negócio para arquiteturas SOA. Foi
apresentada a Visão Geral do Negócio e a partir do levantamento do negócio foram
identificados os serviços aplicando e não aplicando o método proposto. Foi
apresentada também a escolha da ferramenta Rational Software Architect v.7.0 que
foi selecionada dentre outras para a modelagem dos processos e representação do
método. Ao final do capítulo foi realizada uma comparação da identificação e
modelagem de serviços com e sem a aplicação do método.
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Capítulo 6 - Conclusões
Neste capítulo são apresentados os resultados alcançados pelo trabalho de
pesquisa e as considerações finais sobre o método, analisando as características
observadas em todas suas fases e destacando as principais contribuições
oferecidas pela UML e pelo Processo Unificado no desenvolvimento do método.
Além disso, destacam-se também sugestões para trabalhos futuros.

6.1 Resultados alcançados pelo trabalho de pesquisa
Através deste trabalho de pesquisa foi possível observar que a barreira entre o
Analista de Negócios e o Analista de Sistemas existente em projetos de arquiteturas
orientadas a serviços pode ser vencida. Para isso foi utilizada uma linguagem de
modelagem, como a UML, aliada a um paradigma de desenvolvimento de software,
como o Processo Unificado, e com o suporte de um método de modelagem que
traduz o processo de negócio em serviços.
O resultado desta modelagem através do método apresentado é um conjunto
detalhado de artefatos que podem sofrer manutenção em cada iteração do Processo
Unificado.

6.2 Considerações sobre o método
A escolha do Processo Unificado (UP) como paradigma de desenvolvimento de
software no método apresentou-se bastante eficiente e contribuiu para alcançar os
objetivos deste trabalho. Algumas características foram observadas, como:
• Por ser um processo iterativo e incremental que permite várias versões
operacionais de um projeto de software, e como os serviços são pequenas
unidades de lógica, a utilização do UP permitiu agrupar um ou mais serviços
por iteração, podendo inclusive utilizar a relação de um serviço por iteração.
Esta característica permite um maior controle do projeto, não sendo
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necessário identificar e modelar todos os serviços do projeto SOA em uma
única vez, como ocorre no paradigma de Cascata;
• A disciplina de Modelagem de Negócios do Processo Unificado possui todos
os artefatos necessários e um roteiro detalhado para se conduzir a
modelagem dos processos de negócio. Como os projetos de SOA devem ser
concentrados no negócio e não na tecnologia, esta disciplina é fundamental
principalmente na primeira fase do método de modelagem de processos de
negócios;
• As atividades básicas propostas pelo Processo Unificado nas fases de
Iniciação e Elaboração, como a formulação do escopo do projeto e o
planejamento e preparação de um caso de negócio, foram essenciais na
aplicação do método. O Estudo de Caso aplicou o método na fase inicial do
projeto, dessa forma a definição de um escopo de projeto pequeno, como o
Trading

Partners

ADM

e

a

Oferta EDI,

garantiu

menor

risco

de

desenvolvimento. A escolha da substituição da arquitetura EDI de mainframe
para SOA como caso de negócio apresentou pouca resistência de migração
por parte da empresa, sendo uma tarefa mais simples do que os demais
projetos a serem desenvolvidos para a plataforma SOA. Esta escolha
assegurou um retorno de investimento maior, justificando a adoção da
arquitetura orientada a serviços.
Após a aplicação do método no Estudo de Caso foram observados alguns pontos
principais nas fases de identificação, modelagem de serviços e representação UML.
A seguir é apresentada uma descrição, na forma de texto estruturado, das
observações realizadas em cada etapa do método, analisando características da
representação UML e do Processo Unificado.
Etapa 1: Decomposição do Processo de Negócio
• As orientações do Processo Unificado na disciplina Modelagem de Negócios
sugerem que os artefatos gerados na modelagem de processos de negócio
sejam detalhados e os casos de uso sejam realizados. As orientações ainda
descrevem quais artefatos devem ser gerados a partir deste processo. Este
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processo de detalhamento fornece um roteiro para a decomposição do
processo de negócio que Erl (2006) não oferece.
Etapa 2: Retirar do Processo as Atividades não Encapsuláveis em Serviços
• Na decomposição de processos de negócios através de diagrama de
atividades é fácil de se identificar elementos não encapsuláveis, pois estes
elementos estão nas raias referentes a atores ou sistemas externos (fora da
fronteira da aplicação);
• Trabalhadores de Negócios são elementos não encapsuláveis. Apenas as
operações que eles realizam podem ou não ser encapsuladas em serviços;
• Elementos classificados como não encapsuláveis podem vir a se tornarem
serviços em outras iterações do Processo Unificado.
Etapa 3: Identificar potenciais serviços “agnósticos” candidatos
• Entidades de Negócio e Atores, quando encapsuláveis, geralmente não se
constituem em serviços agnósticos, porque estão fortemente relacionados ao
processo de negócio modelado;
• Serviços agnósticos têm geralmente granularidade fina, pois os processos
encapsulados têm poucos passos para que possam ser reutilizáveis em
outros processos. Diagramas de atividades são recomendáveis para a
modelagem de serviços agnósticos, pois é fácil de representar processos
simples através desde diagrama.
Etapa 4: Identificar potenciais serviços de negócios candidatos
• Após a retirada das atividades não encapsuláveis e serviços agnósticos do
diagrama de classes de negócio, torna-se facilitada a identificação de
potenciais serviços de negócios candidatos através das entidades de negócio
restantes no diagrama;
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• A mesma facilidade ocorre com o diagrama de atividades, pois as partes
restantes do diagrama traduzem-se em um potencial serviço de negócios
candidato.
Etapa 5: Aplicar os princípios da orientação a serviços
• As raias dos diagramas de atividades apresentaram-se essenciais para a
identificação de serviços, pois cada raia geralmente representa um serviço
candidato a ser modelado. Dessa forma, as raias definem a granularidade
necessária aos serviços extraídos a partir do processo modelado e facilita a
aplicação dos princípios da reusabilidade e autonomia;
• No caso do diagrama de classes de negócio, torna-se simples também a
definição dos serviços candidatos que são extraídos das entidades e dos
atores de negócio;
• A representação gráfica das interfaces dos serviços através de Ports facilita: o
agrupamento das interfaces por características de negócio; a identificação das
interfaces providas e requeridas; e a relação entre as interfaces os atributos
dos serviços;
• O uso de classes de negócio e raias no diagrama de atividades convergiram
em serviços centrados em entidades. Serviços centrados em tarefas foram
identificados apenas em processos mais simples;
Etapa 6: Identificar a composição dos serviços candidatos
• Esta é a etapa na qual a UML 2.0 mais auxiliou na modelagem, oferecendo
um conjunto grande de artefatos necessários para a representação da
composição de serviços. O uso de ações estruturadas nos diagramas de
atividades apresentou-se útil para identificar uma posterior composição de
serviços, como ocorreu, por exemplo, com o serviço “Transmitir Arquivo” do
caso de uso de mesmo nome;
• A representação da composição de serviços através de parts mostrou-se
importante para o detalhamento da composição de serviços orquestradores,
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de negócios e aplicações, na representação das comunicações entre suas
interfaces;
• Diagramas de seqüência também se demonstraram eficazes na modelagem
da composição de serviços, com recursos que facilitam a representação da
comunicação entre serviços, fortalecendo a opinião favorável de outros
autores apresentados neste trabalho que utilizam este diagrama para o
mesmo fim;
• Para serviços centrados em entidades, cada caso de uso de sistema a ser
desenvolvido pelo Analista de Sistemas pode resultar em um serviço
orquestrador.
Foram obtidos também alguns resultados na aplicação do método com UML que
divergem em alguns pontos apresentados por Erl (2006), sendo:
• O conceito apresentado por Erl (2006) de que serviços centrados em tarefas
possuem análise e modelagem mais simplificada do que serviços centrados
em entidades, conforme apresentado na Tabela 1 do item 2.4 do Capítulo 2,
fica enfraquecido na modelagem orientada a objetos, porque o método trata
serviços como entidades (classes), o que reforça e facilita a criação de
serviços centrados em entidades.
• A identificação da composição de serviços centrados em entidades é facilitada
com a posterior modelagem de casos de uso de sistema, diferente do que é
apresentado por Erl (2006) que argumenta que serviços centrados em
entidades são difíceis de terem sua composição modelada. Segundo o
Processo Unificado, cada ação de negócio resulta em um caso de uso de
sistema, dessa forma o Analista de Sistemas tem os serviços orquestradores
como entrada da fase de Análise e Projeto.
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6.3 Sugestões para Trabalhos Futuros
Uma forma de estender o trabalho desenvolvido nesta dissertação seria ampliar o
método para além das disciplinas de Modelagem de Processos de Negócios e
Requisitos. O método poderia ser ampliado para a disciplina de Análise e Projeto do
Processo Unificado, onde novas extensões da UML podem ser criadas para a
modelagem de serviços definitivos da arquitetura além dos serviços candidatos já
modelados.
Ainda para esta disciplina de Análise, pode-se estudar a criação de “casos de uso de
sistemas orientados a serviços”, onde os casos de uso documentam, além do
funcionamento do sistema, os serviços orquestradores e suas composições, bem
como os demais serviços que o caso de uso interage, facilitando a modelagem e
posteriormente o desenvolvimento.
Além disso, o método também pode ser ampliado para a disciplina de Testes, onde
os serviços desenvolvidos sofreriam testes de seu funcionamento interno (testes
“caixa preta”) e das diversas composições modeladas.
Outra proposta de ampliar este estudo é gerenciar os serviços já identificados e
modelados para as próximas iterações do Processo Unificado de forma a
proporcionar um maior reuso dos serviços. O Analista de Negócios poderia contar
com uma biblioteca de serviços desenvolvidos e, caso algum serviço se encaixe no
processo a ser modelado, este poderia ser estereotipado como serviço existente e
incorporado à modelagem.
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Necessidades dos Envolvidos
1. Introdução
1.1. Objetivo
Este documento detalha o levantamento realizado com a área comercial através
do workshop de levantamento de requisitos realizado em 14/03/2006. São
descritos os problemas apresentados e sugestões de correção dos mesmos
tanto pela área comercial quanto pelos Analistas.
1.2. Escopo
Dinâmica de levantamento de necessidades e sugestões para melhorar o
processo de gestão de comunidades a ser desenvolvido na Plataforma B2B.
1.3. Visão Geral
Foi realizada uma dinâmica dividindo os integrantes em 4 grupos de negócio:
Pesquisar novos clientes e gerenciar contrato; Cadastrar cliente e comunidade;
Prestar serviços e gerir comunidade. Foram levantadas necessidades e
sugestões em relação a estes 4 grupos.

2. Perfil dos Envolvidos ou dos Usuários
• Cargo/Função: Executivo de Vendas, Executivo de Contas e Gestor de
Comunidades.
• Principais responsabilidades: Pesquisar novos clientes, fechar contrato,
cadastrar cliente, prestar serviços e gerir a Comunidade.
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• Que produtos atua: Irá atuar com o Trading Partners ADM como ferramenta
de pesquisa, controle de contratos, cadastros de clientes, parceiros, gestão
das comunidades e extração de relatórios.

2.1. Características do Produto
• Produto: Trading Partners ADM
• Expectativas em relação a usabilidade, confiabilidade, desempenho e
treinamento: Fácil usabilidade, alta confiabilidade e desempenho.

3. Avaliação do Problema
3.1. Pesquisar novos clientes
Extração de informações de mercado.
Descrição: Não existe ferramenta que ofereça suporte à extração ou
importação de informações, como por exemplo, as 500 maiores empresas,
maiores faturamentos e tráfegos, etc.
Solução:

Ferramenta

de

extração

de

relatórios

de

comunidades. Análise única e consulta à base de clientes.

3.2. Fechar contrato
Controle de contrato
Descrição: Não há controle no contrato.

parceiros

das

129
Plataforma B2B
Necessidade dos Envolvidos

Versão:

1.1

Data: 30/09/2007

Solução: Deverá ter um cadastro único do cliente, possibilidade de definir
prazo de contrato, informando a data de vigência e alerta quando da
expiração do prazo. Possuir limite de volume de dados trafegados. Consultar
situação do contrato (alertar mês de vencimento e reajuste).

3.3. Cadastrar cliente, parceiro e comunidade
Cadastro completo de cliente
Descrição: Faltam informações cadastrais.
Solução: Criar cadastro completo de clientes com as informações:
•

Dados do cliente e segmento;

•

Contrato;

•

Oferta: valores, prazos, reajustes, índices, contatos e sistema
operacional;

•

Layout e serviços de transformação;

•

Referências padrão de cada parceiro.

Cadastro completo de parceiro
Descrição: Faltam informações cadastrais.
Solução: Criar cadastro completo de parceiros com as informações:
•

Dados do parceiro e segmento;

•

Sistema operacional.

3.4. Prestar serviços
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Informações de Uso dos Serviços
Descrição: Foi identificado que para alguns Clientes, as seguintes
informações são demandadas, porém não atendidas pela plataforma atual.
•

Quantidade de parceiros de um Cliente;

•

Volume trafegado com cada um dos Parceiros, com informação do
sentido do envio, ou seja, de origem para destino;

•

Regras de rateio utilizadas na cobrança, ou seja, permitir identificar a
responsabilidade de pagamento na parceira. Por exemplo: 100% de
responsabilidade do Cliente, ou 100% de responsabilidade do Parceiro,
ou 50% de responsabilidade para Cliente e Parceiro, etc;

•

Nome dos documentos trafegados;

•

Quantidade de documentos trafegados no mês;

•

Ranking de Parceiros por movimentação;

•

Listagem de Parceiros por tempo em que não se conecta na
plataforma.

Solução: Contemplar estas informações no cadastro do cliente, parceiro e
parceria.

Ferramenta Interna para acompanhamento de Parceiros
Descrição: Necessidade de ferramentas de automação de cadastros de
Parceiros.
Solução: Desenvolver funcionalidade de importação de listas de Parceiros
enviadas pelo Cliente, ou o desenvolvimento de ferramenta que permita ao
próprio Cliente cadastrar e acompanhar a adesão dos Parceiros na
Plataforma.
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Gerenciamento de Comunidades por Segmento
Descrição: É uma situação comum de negócio, na abordagem de venda dos
Serviços de EDI, que os Clientes solicitem uma lista de fornecedores já
aderidos à Plataforma atual. Hoje, o departamento comercial não dispõe
deste controle.
Solução: Desenvolver relatórios de empresas associadas à plataforma.

Espelho de arquivos
Descrição: Para negócios nos quais participam representantes comerciais,
como no caso de empresas que envolvem a transferência de arquivos de
Pedido, os arquivos poderiam ser espelhados, enviando uma versão para a
Empresa e outra para o representante comercial.
Solução: Desenvolver serviço de envio de cópia de arquivos.

3.5. Gerir Comunidade
Entrada da informação descentralizada
Descrição: A área de Gestão de Comunidades utiliza muitas ferramentas
para o cadastro de Parceiros, gerando cadastros descentralizados.
Solução: Executivo de Contas deve cadastrar o Cliente, Ofertas e Serviços
da sua Comunidade. A aplicação deve ter a funcionalidade de importar
planilhas Excel com as informações de parceiros a serem cadastrados para a
Comunidade.

Dificuldade de obter informação
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Descrição: Atualmente o gestor de comunidade tem dificuldade de obter
informações e gerar relatórios da comunidade (Cliente, Parceiros e Serviços).
Utilizam uma planilha Excel para controle do projeto. Não têm ferramentas
para monitorar se uma determinada caixa postal foi gerada. São os
responsáveis por avisar por telefone ou e-mail ao Cliente que o Parceiro foi
cadastrado. Eles não têm possibilidade de acompanhamento dos arquivos
trafegados (pós-venda).
Sugestão: Geração de consultas e relatórios com informações detalhadas da
comunidade, contemplando dados do Cliente, informações detalhadas do
Parceiro, informações de serviços utilizados. Criar um serviço que notifique
ao cliente que o parceiro está habilitado após a conclusão da visita técnica.

Contrato
Descrição: Dificuldade de obter informações de contrato dos clientes e
parceiros. O gestor da comunidade utiliza de meios próprios para gerar e
controlar contratos.
Sugestão: Opção de gerar, consultar e imprimir o contrato dos Parceiros. A
Gestão de Comunidades gostaria de gerar o contrato dos Parceiros com
base no contrato do Cliente e ter flexibilidade de alterar cláusulas conforme a
necessidade. O sistema deveria controlar o prazo de assinatura, pois
atualmente muitas Empresas estão com o prazo expirado e continuam
trafegando sem faturar.

4. Avaliação da Solução pelo Analista
Os problemas e as solicitações descritas serão avaliadas e as soluções serão
desenvolvidas conforme descrito para cada problema e sugestão. Também será
avaliado se as solicitações estão ou não dentro do escopo do projeto.
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Necessidades dos Envolvidos
1. Introdução
1.1. Objetivo
Este documento detalha o levantamento realizado com as áreas de Suporte e
Help Desk através do Workshop de levantamento de requisitos realizado em
16/03/2006. São descritos os problemas apresentados e sugestões de correção
dos mesmos tanto pela área comercial quanto pelos Analistas.
1.2. Escopo
Dinâmica de levantamento de necessidades e sugestões para melhorar os
processos de Trading Partners a ser desenvolvido na Plataforma B2B.
1.3. Visão Geral
Foi realizada uma dinâmica dividindo os integrantes em 2 grupos de negócio:
Acionamento do Cliente / Acionamento das Áreas de Apoio, Execução do
Atendimento / Gestão dos Atendimentos. Foram levantadas necessidades e
sugestões em relação a estes 2 grupos.

2. Perfil dos Envolvidos ou dos Usuários
• Cargo/Função: Gerente e Analistas de Suporte, Gerente e Analistas de Help
Desk;
Principais responsabilidades: Suporte das necessidades dos Clientes e
Parceiros em todos os processos que envolvem EDI, desde a venda e instalação de
caixas postais até a resolução de problemas de transformação de dados;

135
Plataforma B2B
Necessidade dos Envolvidos

Versão:

1.1

Data: 30/09/2007

• Que produtos atua e para quem: Atuação com EDI / e-Business / Trading
Partners ADM.

2.1. Características do Produto
• Produto: Trading Partners ADM
• Expectativas em relação a usabilidade, confiabilidade, desempenho e
treinamento: Fácil usabilidade, alta confiabilidade e desempenho.

3. Avaliação do Problema
3.1. Acionamento do Cliente / Acionamento das Áreas de Apoio
Grande número de chamados referente a indisponibilidade ou
desempenho
Descrição: Nos momentos de pico de uso da plataforma EDI é comum que
os parceiros entrem em contato para realizar reclamações ou solicitar
informações de restabelecimento do nível de serviço adequado. Na maioria
dos casos o Help Desk não é o responsável por tomar providências, devendo
apenas informar que o desempenho irá melhorar em alguns minutos.
Solução: Inicialmente é ideal que não seja necessário que o cliente ligue para
informar sobre a Indisponibilidade ou falta de desempenho. O Help Desk
deve ser comunicado deste fato antes do cliente. Verificar outros
mecanismos que possam fornecer a informação aos clientes, como alertas
via internet, e-mail, etc.
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Dificuldade em listar Clientes e Parceiros
Descrição: Dentro do conceito de Comunidade, um Cliente possui sua
comunidade e uma lista de seus diversos parceiros com quem troca
arquivos. No caso em que um destes parceiros venha a se tornar um dono
de Comunidade, não existe nenhum mecanismo que informe uma lista dos
parceiros obtidos automaticamente provindos de outras comunidades da qual
ele já participa, ou seja, que no caso são os Clientes principais de outras
comunidades.
Solução: Prover consultas de parceiros e clientes da Gestão de
Comunidades.

4. Avaliação da Solução pelo Analista
Os problemas e as solicitações descritas serão avaliadas e as soluções serão
desenvolvidas conforme descrito para cada problema e sugestão. Também será
avaliado se as solicitações estão ou não dentro do escopo do projeto.
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APÊNDICE C – Especificação de Caso de Uso de Negócios

1. Introdução
Esta especificação de caso de uso de negócios tem por objetivo descrever os
processos de negócio da Empresa B2B em relação aos seus Atores e Trabalhadores
de Negócio. São descritos os processos para o funcionamento do Trading Partners
ADM e da Oferta EDI, envolvendo as áreas Comerciais, Jurídica, Tecnologia,
Mapeamento e Help-Desk / Suporte.
Os cinco primeiros casos de uso se referem ao Trading Partners ADM e os demais
três casos de uso à Oferta EDI.

2. UC01 - Contratar Ofertas
2.1. Objetivo
Este caso de uso tem por objetivo descrever o processo de contratação de
Ofertas pelo Cliente
2.2. Atores e Trabalhadores de Negócio
Cliente, Executivo de Vendas, Executivo de Contas e Analista Jurídico.
2.3. Pós-condições
Cliente cadastrado, Portfólio do cliente criado, Proposta gerada e Contrato
gerado.
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2.4. Fluxos de Trabalho
Fluxo Básico:
a) Executivo de Vendas realiza pesquisa de clientes consultando o mercado,
concorrência ou a base de Clientes e Parceiros do TP_ADM;
b) Executivo de Vendas entra em contato com o Cliente em potencial, elabora
e envia uma proposta;
c) Cliente em potencial analisa a proposta;
d) Executivo de Vendas e Cliente em Potencial negociam a proposta em
relação às ofertas, serviços e preços;
e) Cliente em potencial aceita a proposta, contrata os serviços e torna-se
Cliente;
f) Analista Jurídico elabora o contrato;
g) Cliente assina o contrato;
h) Executivo de Contas começa a gerenciar o Cliente, o cadastra no TP_ADM
e libera seu acesso à Plataforma;
i) Executivo de Contas cria o Portfólio do Cliente baseado nas ofertas e
serviços contratados.

Fluxo Alternativo 1: Cliente não contrata os serviços
Este fluxo inicia-se após o passo “d” do fluxo básico;
a) Cliente em potencial não aceita a proposta e o fluxo é terminado.
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Fluxo Alternativo 2: Cliente necessita de serviços personalizados
Este fluxo inicia-se após o passo “h” do fluxo básico;
a) Executivo de Contas solicita às áreas de Tecnologia e Mapeamento o
desenvolvimento de serviços personalizados;
b) As áreas retornam os serviços desenvolvidos;
c) Executivo de Contas cria o Portfólio do Cliente baseado nas ofertas e
serviços contratados, incluindo os novos serviços desenvolvidos.

2.5. Diagrama de atividades
A Figura 27 apresenta o diagrama de atividades do caso de uso “UC01 Contratar Ofertas” onde é representado o fluxo básico e os fluxos alternativos
descritos no caso de uso.
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Figura 27. Diagrama de atividades – Contratar Ofertas
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3. UC02 – Desenvolver Serviços Personalizados
3.1. Objetivo
Este caso de uso tem por objetivo descrever o processo de desenvolvimento de
serviços personalizados ou traduções de layout para a Empresa contratante dos
serviços.
3.2. Atores e Trabalhadores de Negócio
Empresa (Cliente e Parceiros), Executivo de Contas, Gestor da Comunidade e
Analista Jurídico.
3.3. Pré-condições
Casos de uso Contratar Ofertas e/ou Associar às Comunidades executados com
sucesso.
3.4. Pós-condições
Serviços personalizados e processos de tradução de layout desenvolvidos e
cadastrados no catálogo de Ofertas.
3.5. Fluxos de Trabalho
Fluxo Básico:
a) Executivo de Contas ou Gestor da Comunidade solicita o desenvolvimento
de serviços personalizados para o Cliente ou a tradução de layout para
novos Parceiros;
b) Analista de Tecnologia desenvolve novos serviços se houver a necessidade;
c) Analista de Mapeamento desenvolve novas traduções de layout se houver a
necessidade;
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3.6. Diagrama de atividades
A Figura 28 apresenta o diagrama de atividades do caso de uso “UC02 –
Desenvolver Serviços Personalizados” onde é representado o fluxo básico
descrito no caso de uso.

Figura 28. Diagrama de atividades – Desenvolver Serviços Personalizados
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4. UC03 – Gerenciar Comunidades
4.1. Objetivo
Este caso de uso tem por objetivo descrever o gerenciamento de Comunidades
para Clientes cadastrados e com Portfólio montado. As Comunidades e suas
respectivas Ofertas customizadas são criadas.
4.2. Atores e Trabalhadores de Negócio
Executivo de Contas e Gestor da Comunidade.
4.3. Pré-condição
Caso de uso Contratar Ofertas executado com sucesso.
4.4. Pós-condições
Comunidades criadas e com suas respectivas Ofertas configuradas.
4.5. Fluxos de Trabalho
Fluxo Básico:
a) Executivo de Contas solicita ao Gestor da Comunidade a criação de uma ou
mais Comunidades para determinado Cliente, baseando-se nos seus dados
cadastrais e no seu Portfólio;
b) Gestor de Comunidades realiza as seguintes tarefas:
a. Cria a Comunidade baseado nos dados do Cliente;
b. Associa as Ofertas do Portfólio do Cliente à Comunidade;
c. Configura a Oferta para a Comunidade;
d. Libera acesso do Cliente à sua Comunidade através da criação de
usuário e senha.
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4.6. Diagrama de atividades
A Figura 29 apresenta o diagrama de atividades do caso de uso “UC03 –
Gerenciar Comunidade” onde é representado o fluxo básico descrito no caso de
uso.

Figura 29. Diagrama de atividades – Gerenciar Comunidade
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5. UC04 – Associar à Comunidade
5.1. Objetivo
Este caso de uso tem por objetivo descrever o processo de associação de
Parceiros a uma Comunidade existente
5.2. Atores e Trabalhadores de Negócio
Parceiro, Gestor da Comunidade e Analista Jurídico.
5.3. Pré-condição
Comunidade criada e configurada.
5.4. Pós-condições
Parceiro cadastrado e/ou associado, parceria configurada, layout criado e
contrato gerado.
5.5. Fluxos de Trabalho
Fluxo Básico:
a) Cliente da Comunidade ou Parceiro solicita a associação a uma
Comunidade;
b) Gestor da Comunidade verifica que o Parceiro já está cadastrado;
c) Gestor da Comunidade realiza as seguintes tarefas:
a. Associa Parceiro à Comunidade;
b. Seleciona a(s) Oferta(s) da Comunidade para a Parceria;
c. Configura a Parceria.
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Fluxo Alternativo 1: Parceiro não cadastrado
a) Cliente da Comunidade ou Parceiro solicita a associação a uma
Comunidade;
b) Gestor da Comunidade verifica que o Parceiro não está cadastrado;
c) Analista Jurídico elabora o contrato;
d) Parceiro assina o contrato;
e) Gestor da Comunidade libera o acesso ao Parceiro através da criação de
usuário se senha;
f) O fluxo continua a partir do passo “c” do fluxo básico
Fluxo Alternativo 2: Parceiro necessita de tradução de layout
a) Gestor da Comunidade solicita à área de Mapeamento o desenvolvimento
de tradução de layout;
b) A área retorna a tradução de layout desenvolvida;
c) Gestor da Comunidade libera o acesso ao Parceiro através da criação de
usuário se senha;
d) O fluxo continua a partir do passo “c” do fluxo básico.

5.6. Diagrama de atividades
A Figura 30 apresenta o diagrama de atividades do caso de uso “UC04 –
Associar à Comunidade” onde é representado o fluxo básico e os fluxos
alternativos descritos no caso de uso.
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Figura 30. Diagrama de atividades – Associar à Comunidade
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6. UC05 – Gerenciar Ambiente
6.1. Objetivo
Este caso de uso tem por objetivo descrever a notificação da Plataforma SOA de
problemas na Plataforma, como serviços indisponíveis.
6.2. Atores e Trabalhadores de Negócio
Empresa, Help-Desk e Plataforma SOA
6.3. Pré-condição
Empresas consumindo serviços da Plataforma SOA
6.4. Pós-condição
Alertas enviados
6.5. Fluxos de Trabalho
Fluxo Básico:
a) Plataforma SOA fornece status de funcionamento de seus serviços;
b) Plataforma identifica um ou mais serviços com problemas;
c) Help-Desk e Empresas recebem notificação de Problemas.

6.6. Diagrama de atividades
A Figura 31 apresenta o diagrama de atividades do caso de uso “UC05 –
Gerenciar Ambiente” onde é representado o fluxo básico descrito no caso de
uso.
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Figura 31. Diagrama de atividades – Gerenciar Ambiente

7. UC06 – Transmitir Arquivo
7.1. Objetivo
Este caso de uso tem por objetivo descrever o processo de transmissão de
arquivos entre Clientes e Parceiros.
7.2. Atores e Trabalhadores de Negócio
Clientes e Parceiros
7.3. Pré-condição
Empresas cadastradas, configuradas e com acesso à Plataforma SOA.
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7.4. Pós-condição
Arquivos Transmitidos
7.5. Fluxos de Trabalho
Fluxo Básico:
a) Empresa se conecta à Plataforma;
b) Plataforma concede o acesso;
c) Empresa realiza as seguintes atividades:
a. Seleciona o(s) arquivo(s);
b. Define os tipos de documento (exemplo: Pedido, Nota Fiscal);
c. Escolhe uma ou mais comunidades a qual faz parte;
d. A Empresa seleciona um ou mais Parceiros das comunidades
selecionadas;
e. Caso deseje, solicita confirmação de recebimento;
f. Seleciona a opção de transmitir o(s) arquivo(s).
d) A Plataforma transmite o arquivo para a Caixa de Entrada do(s)
destinatário(s);
e) A Plataforma registra histórico de transmissão.

7.6. Diagrama de atividades
A Figura 32 apresenta o diagrama de atividades do caso de uso “UC06 –
Transmitir Arquivo” onde é representado o fluxo básico descrito no caso de uso.
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Figura 32. Diagrama de atividades – Transmitir Arquivo

8. UC07 – Receber Arquivo
8.1. Objetivo
Este caso de uso tem por objetivo descrever o processo de recepção de arquivos
de Clientes e Parceiros.
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8.2. Atores e Trabalhadores de Negócio
Clientes e Parceiros
8.3. Pré-condição
Empresas cadastradas, configuradas e com acesso à Plataforma SOA.
8.4. Pós-condição
Arquivos Recebidos
8.5. Fluxos de Trabalho
Fluxo Básico:
a) Empresa se conecta à Plataforma;
b) Plataforma concede o acesso;
c) Empresa realiza as seguintes atividades:
a. Seleciona a Caixa de Entrada;
b. Seleciona dentre os arquivos disponíveis aqueles que se deseja
receber;
c. Define o local da gravação;
d. Seleciona a opção de Receber Arquivos.
d) Plataforma executa as seguintes atividades:
a. Copia os Arquivos para o local de destino escolhido;
b. Gera uma cópia de backup do arquivo em local específico da Empresa
na Plataforma;
c. Grava histórico de Recepção;
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d. Se houver solicitação de confirmação de recebimento, envia a
confirmação ao remetente.

8.6. Diagrama de atividades
A Figura 33 apresenta o diagrama de atividades do caso de uso “UC07 –
Receber Arquivo” onde é representado o fluxo básico descrito no caso de uso.

Figura 33. Diagrama de atividades – Receber Arquivo
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9. UC08 – Consultar Histórico
9.1. Objetivo
Este caso de uso tem por objetivo descrever o processo de consulta de histórico
de transmissão e recepção de arquivos entre Clientes e Parceiros.
9.2. Atores e Trabalhadores de Negócio
Clientes e Parceiros
9.3. Pré-condição
Empresas cadastradas, configuradas e com acesso à Plataforma SOA.
9.4. Pós-condição
Arquivos Transmitidos e Recebidos
9.5. Fluxos de Trabalho
Fluxo Básico:
a) Empresa se conecta à Plataforma;
b) Plataforma concede o acesso;
c) Empresa seleciona a consulta de histórico e aplica filtros de pesquisa;
d) Plataforma retorna o resultado da pesquisa de consulta de histórico.
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9.6. Diagrama de atividades
A Figura 34 apresenta o diagrama de atividades do caso de uso “UC08 –
Consultar Histórico” onde é representado o fluxo básico descrito no caso de uso.

Figura 34. Diagrama de atividades – Consultar Histórico

