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RESUMO
No cenário atual, as empresas em geral precisam de sistemas que atendam às
demandas por mudanças rápidas e freqüentes, o que significa que o profissional de
tecnologia da informação tem a responsabilidade de desenvolver, implementar e
manter soluções que forneçam suporte aos ciclos freqüentes de manutenção. Estas
mudanças são impulsionadas por objetivos e metas definidos pela empresa,
apoiadas por ações estratégicas e táticas, e viabilizadas em boa parte das vezes por
meio da definição e operacionalização de regras de negócio. É comum encontrar-se
dificuldades em aplicar tais mudanças nas implementações de sistemas de
informação em que o desenvolvimento não foi realizado com foco nas regras de
negócio, pois, na maioria das vezes estão no código fonte. Considerando que a
maioria dos erros em sistemas de informação ocorre na etapa de análise dos
requisitos e depende diretamente das regras de negócio a serem implementadas, é
de extrema importância incorporar ao processo de desenvolvimento destes sistemas
mecanismos para a definição, o gerenciamento e o rastreamento das regras de
negócio. O trabalho propõe um modelo de repositório para o rastreamento de regras
de negócio que ofereça uma estrutura de dados contendo as regras de negócio da
organização, e que apresente informações de rastreamento tanto na visão do
negócio, como dos sistemas de informação. O repositório é elaborado a partir de um
modelo conceitual de rastreabilidade de regras de negócio, composto por elementos
que representem as motivações e decisões de negócio da empresa. Ele registra as
razões que deram origem às regras de negócio definidas, até a identificação dos
componentes e aplicativos dos sistemas de informação que implementam tais
regras. Como resultado esperado, tem-se uma base de informações que pode
contribuir para melhor atender aos desafios de revisões constantes no sistema
implantado. A partir de um exemplo, procura-se ilustrar a viabilidade de aplicação do
repositório proposto.

Palavras-chaves: Modelo de Motivação do Negócio, Regras de Negócio,
Rastreabilidade de Regras de Negócio, Repositório de Regras de Negócio

ABSTRACT
A Repository Model for Business Rules Traceability with Application
Information Systems
In the actual scenario, companies in general need information systems that can be
changed frequently and in a rapid way, which means that the information technology
professional has the responsibility to develop, implement and maintain solutions that
offer support to frequent maintenance cycles. Theses changes are motivated by
goals and objectives defined by the company, supported by tactical and strategical
actions and put in practice in a number of times, via business rules. Difficulties are
found quite often when changes are applied to implementations done in information
systems that were not developed with focus on business rules, since they are
normally part of the programs code. Considering that major errors found in the
information systems occur in the requirements analysis phase, and that it depends
directly on the business rules implemented, it is extremely important to incorporate in
the development process, mechanisms to define, manage and track business rules.
This work proposes a repository model to trace business rules, proposing a data
structure that contains the company business rules and presents data traceability,
from the business perspective as well as from the information system perspective.
The repository is elaborated upon a traceability conceptual model composed by
elements representing company motivations and business decisions. It records the
rationale underlying business rules definitions, including the identification of
information systems components and applications that implement these rules. As a
result, it is expected that the informational base of data can contribute to better face
the challenges associated to frequent changes in information systems implemented.
An example is elaborated to illustrate a hypothetical use of the repository proposed.

Key-words: Business Motivation Model, Business Rules, Business Rules Traceability,
Business Rules Repository
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1
1.1

INTRODUÇÃO
MOTIVAÇÃO
A busca por inovação e diferenciação nas empresas tem reduzido o tempo de

criação de novos negócios e o lançamento de produtos, forçando ciclos de tomada
de decisão cada vez mais críticos e complexos. Conforme apontado pelo Business
Rule Group (2007), se a empresa toma uma decisão e define uma abordagem para
suas ações de negócio, ela deve ser capaz de dizer qual é a motivação para estas
decisões.
O endereçamento de qualquer trabalho gerado por essa motivação deve
atender às aspirações da empresa, chamada pelo Business Rule Group de Visão e
definida como uma imagem geral do que a empresa quer ser. A partir da Visão, o
plano de ação elaborado para sua realização é chamado de Missão, que descreve o
que o negócio faz ou fará em seu dia a dia.
Egyed (2002 apud Kelleher, 2006) aponta a importância de rastrear
informações relacionadas às decisões e ações resultantes de tais decisões. Esse
rastreamento tem como objetivos: facilitar a comunicação entre os envolvidos e a
avaliação do impacto das mudanças, dar suporte à integração e preservação do
conhecimento, assegurar a qualidade e prevenir falhas de interpretação. Ramesh e
Jarke (2001) destacam a importância do registro não só das decisões tomadas, mas
também das alternativas e argumentos considerados ao longo do processo de
decisão, evitando retrabalhos em revisões ou necessidades de mudanças futuras.
A partir das decisões tomadas, segundo o Business Rule Group (2007), um
plano de ação deve ser aplicado inteligentemente e dentro dos limites estabelecidos
pela empresa. Para isso, é preciso que a empresa tenha suas diretrizes definidas,
sendo estas compostas por políticas e regras de negócio. Segundo Von Halle
(2002), regras de negócio representam a definição de como o negócio deve ser
operado para que esteja de acordo com as intenções dos líderes da organização.
Tais definições impõem restrições e condições a serem implementados na operação
do negócio da empresa, de forma que sua Visão e Missão possam ser alcançadas.
Segundo BRG (2007), as regras de negócio oferecem o direcionamento específico

14
para implementação das políticas de negócio e podem ser aplicadas por meio de
pessoas ou sistemas de informação.
Segundo Ross (2003), várias empresas estão percebendo que têm problemas
com o gerenciamento das regras de negócio, pois na maioria das vezes não
conseguem determinar quantas são as regras, quão fácil é mudar uma delas ou
determinar onde estão implementadas. Isso faz com que a necessidade de atender
às demandas por mudanças rápidas e freqüentes nas regras afete diretamente os
profissionais da área de tecnologia da informação, que possuem como desafio
desenvolver, implementar e manter soluções consistentes e flexíveis a mudanças.
Nos sistemas de informação em que as regras de negócio e os requisitos de
software são implementados como uma coisa única, desprovidos de rastreabilidade
e flexibilidade, observam-se dificuldades para o atendimento a tais demandas. Bajec
e Krisper (2004) destacam que as regras de negócio são difíceis de manter, quando
estão distribuídas na lógica da aplicação, e de controlar, pois não há uma forma
simples e comum de armazená-las.
Como resultado, o processo de manutenção de um sistema de informação
torna-se fator crítico de sucesso, pois, quando mal realizado, pode levar o sistema à
indisponibilidade temporária e proporcionar prejuízos ao negócio e, pode muitas
vezes, ocasionar a redução do tempo de vida do sistema devido à inserção de novos
defeitos. Portanto, tais intervenções devem ser feitas com rapidez e eficiência, com
um mínimo de alteração de código e retrabalho, havendo, para tal, dependências na
forma como os requisitos e regras de negócio foram originalmente tratados e
documentados.
Morgan (2002) aponta um outro aspecto, não menos importante, baseado em
pesquisas que apresentam um cenário em que a maioria dos erros encontrados nos
sistemas origina-se na análise e especificação, e não na programação. Isso se deve
ao fato de que os processos de desenvolvimento dependem de um material
altamente descritivo, podendo introduzir um alto índice de falhas de interpretação,
que muitas vezes são detectados tardiamente no processo, prejudicando a
qualidade do produto final.
A definição de novas regras de negócio e a avaliação da capacidade do
sistema em tratar uma nova situação torna-se uma tarefa de risco, caso a empresa
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não possua mecanismo de rastreamento das regras de negócio e não tenha a
documentação adequada à realização da análise de impacto decorrente de
mudanças nas regras de negócio.
Além da dificuldade de rastreamento, a decisão sobre a forma de
implementação de uma regra de negócio, quando não considerados aspectos de
componentização e flexibilidade no atendimento às mudanças, pode trazer maior
complexidade em futuras manutenções. Diante desse cenário, muitas vezes
observam-se altos custos e falta de agilidade nas manutenções de sistemas, além
de exigir que a efetivação de ações de negócio não possam ser realizadas antes
que as adequações da solução tecnológica adotada sejam feitas.
De acordo com Morgan (2002), a realidade nas arquiteturas atuais é que as
regras de negócio podem e devem ser implementadas em diversas camadas do
código na busca pela melhor solução técnica, o que torna as atividades de
rastreamento

e análise de impacto das mudanças mais complexas e de maior

criticidade para a empresa.
Diante desse cenário, gerenciar e rastrear as regras de negócio é
considerado por Morgan (2002) e Von Halle (2002) como uma forma de oferecer
recursos de identificação das regras de negócio implementadas, bem como,
viabilizar maior rapidez na aplicação de mudanças. Os autores apontam para a
necessidade de soluções que contenham o registro das regras de negócio da
organização e que ofereçam mecanismos de gestão e pesquisas, seja para
profissionais de tecnologia ou para profissionais das áreas de negócio.

1.2

OBJETIVO
O objetivo do trabalho é propor um modelo de repositório para o rastreamento

de regras de negócio que ofereça uma estrutura de dados contendo as regras de
negócio da organização e as informações que a apóiam, tanto na perspectiva do
negócio como dos sistemas de informação.
O repositório é elaborado a partir de um modelo conceitual de rastreabilidade
de regras de negócio, composto por elementos que representem as motivações e
decisões de negócio de uma empresa, associadas às razões que resultaram nas
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decisões. A partir das decisões tomadas, o modelo conceitual trata os elementos
associados às regras de negócio definidas, suas características e componentes dos
sistemas de informação que as implementam.

1.3

RESULTADOS ESPERADOS E CONTRIBUIÇÕES
O trabalho apresenta como resultado esperado um modelo inicial de

repositório de regras de negócio que ofereça informações e associações entre
decisões do negócio e regras de negócio que implementam as decisões tomadas. A
estrutura do modelo contempla o registro histórico de informações consideradas sob
uma perspectiva de ciclos de mudança e de decisões do negócio.
Adicionalmente, o modelo propõe uma extensão às classificações conceituais
das regras de negócio de Ross (2003) e Ross (1997), que permita considerar
características que apoiem processos de mudanças futuras. Como resultado
esperado, tem-se um modelo que viabiliza o uso do histórico de informações em
manutenções nos sistemas de informação, tanto como apoio às decisões de solução
técnica, bem como nas revisões de implementação de uma regra de negócio.
Uma das consequências da proposta é o vislumbre de melhoria no processo
de gestão de mudanças geradas por necessidade do negócio, visto que o repositório
está embasado em um modelo conceitual que trata o rastreamento das razões das
decisões tomadas, das regras de negócio definidas e dos componentes de sistemas
de informação nos quais as regras são implementadas.

1.4

MÉTODO DE TRABALHO
O método de pesquisa seguido foi o exploratório, realizado a partir de

pesquisa bibliográfica pertinente nos temas de rastreabilidade de requisitos de
sistemas de informação, modelagem de deciões gerenciais no âmbito empresarial e
regras de negócio. Além disso, utilizou-se a experiência da autora na área de
Tecnologia da Informação.
A pesquisa tem início no detalhamento dos conceitos e definições sobre o
tema rastreabilidade de requisitos, considerado a base estrutural do modelo
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proposto. Neste trabalho, a principal referência é o estudo realizado por Ramesh e
Jarke (2001) para a elaboração dos elementos relacionados a rastreabilidade e
razões das decisões tomadas.
Na seqüência, as definições do BMM - Business Motivation Model (Modelo
de Motivação do Negócio), elaborado pelo Business Rule Group (2006), é utilizado
como referência conceitual de uma estrutura para o desenvolvimento, a
comunicação e o gerenciamento dos planos de negócio de uma empresa.
O próximo passo contempla o estudo e análise das definições e critérios de
classificação das regras, proposto por Ross (2003) e Ross (1997). O conjunto de
informações coletadas a respeito das regras de negócio, suas características e
classificações, é o ponto de partida para a pesquisa e identificação de propostas de
repositório de regras de negócio.
O modelo conceitual de regra de negócio é apresentado a partir dos
fundamentos conceituais estudados, tendo-se como principais referências, BRG
(2007) e Ramesh e Jarke (2001). O modelo de rastreabilidade de regras de negócio
utiliza, no essencial,

os

conceitos apresentados em Morgan (2002), Von Halle

(2002) e Butleris e Kapocius (2002).
A avaliação final dos resultados obtidos com o estudo é elaborada, e a
apresentação do modelo conceitual e do repositório de regras de negócio proposto é
feita por meio de um exemplo. O exemplo é apresentado com base em um estudo
de caso de uma empresa fictícia, a EU Rent, apresentada em BRG (2007) e BRG
(2000). Em seguida, são apresentados os exemplos para os elementos do modelo
proposto.

1.5

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
O capítulo 2, Rastreabilidade de Requisitos, apresenta os conceitos

relacionados à rastreabilidade de requisitos, abordagens de granulação da
rastreabilidade e racionalidade de decisões, no que tange ao atendimento dos
planos de ação do negócio, definição, aplicação, histórico e características de
implementação.
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O capítulo 3, Modelo de Motivação do Negócio, detalha a estrutura e o
esquema apresentado pelo BRG (2007), desde objetivos e metas de uma empresa
até as decisões de regras de negócio que viabilizem a efetivação das decisões
tomadas.
O capítulo 4, Regras de Negócio, apresenta os conceitos sobre regras de
negócio e um método de classificação, denominado Método de Ross. Além disso, o
capítulo apresenta algumas referências bibliográficas existentes sobre ferramentas e
gerenciamento das regras, envolvendo as abordagens de implementação de
repositório de regras de negócio.
No capítulo 5, Modelo de Repositório da Rastreabilidade Rastreabilidade de
Regras de Negócio, são apresentados um modelo conceitual e um modelo de
repositório, sob a perspectiva da rastreabilidade de regras de negócio. O modelo
contempla as informações do plano de negócio de uma empresa, as razões das
decisões tomadas, as regras de negócio definidas e os sistemas de informação que
as implementam. O repositório de regras é proposto a partir dos elementos
apresentados no modelo conceitual.
O capítulo 6, Exemplo de Aplicação do Modelo Proposto, apresenta a
empresa fictícia EU Rent e exemplos dos elementos do modelo de repositório de
rastreabilidade de regras de negócio proposto.
O Capítulo 7, Considerações Finais, apresenta um resumo dos resultados do
estudo realizado e, de forma complementar, apresenta sugestões para estudos
futuros.
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2

RASTREABILIDADE DE REQUISITOS
O ponto de partida da pesquisa para este trabalho e tema deste capítulo, é a

definição

conceitual

de

rastreabilidade

de

requisitos.

Os

autores

abaixo

mencionados apresentam os conceitos e aplicabilidade da rastreabilidade de
requisitos, desde uma visão das definições do negócio em si a uma ótica da
implementação em um banco de dados.

2.1

CONCEITO DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS
Letelier (2002), define rastreabilidade como a habilidade em descrever e

seguir o ciclo de vida de um requisito nas duas direções: em direção à sua origem,
bem como em direção à sua implementação, passando por todas as especificações
relacionadas. O artigo destaca a existência de diferentes práticas de rastreabilidade
e a falta de consenso na semântica das associações entre as especificações.
Além de Letelier (2002), outros autores apresentam o conceito de
rastreabilidade enfocando requisitos. Egyed (2002 apud Kelleher, 2006) a define
como um recurso importante para facilitar a comunicação entre os envolvidos,
simplificar o processo de análise de impacto das mudanças, preservar o
conhecimento e as dependências criadas ao longo do projeto, assegurar qualidade e
evitar duplas interpretações. Champeaus e Rochefort (2003) definem rastreabilidade
como a habilidade em descrever e acompanhar a vida de um requisito.
Aizenbud (2006) descreve rastreabilidade como qualquer relacionamento
existente entre artefatos produzidos ao longo do processo de desenvolvimento de
sistemas. A publicação remonta aos anos 70 e aborda o primeiro método criado para
realizar o rastreamento de requisitos, que consistia no uso de referências cruzadas
nos artefatos de desenvolvimento de sistemas para tratar as associações
necessárias e garantir o rastreamento.
Desde as iniciativas originais até os dias de hoje, vários métodos e
ferramentas foram criados e permitiram evolução na prática de rastreamento de
requisitos.

Existem

trabalhos

realizados

com

o

objetivo

de

analisar

comparativamente, os conceitos e propostas realizadas por diversos autores de
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forma a apresentar as diferenças, qualidades e deficiências entre eles, como é o
caso de (BASHIR; QADIR, 2006) e (TORANZO; CASTRO; MELLO, 2002).
Aizenbud (2006) ressalta a preocupação com dificuldades enfrentadas até
hoje pelos profissionais de tecnologia em manter as informações de rastreabilidade
atualizadas, visto que tais informações são criadas e mantidas de forma manual,
mesmo com uso de ferramentas, pois os requisitos são normalmente elaborados por
meio de texto livre e exigem intervenção humana em sua análise e validação.
Rochimah, Kadir e Abdulah (2007) destacam o papel importante da
rastreabilidade na evolução de um sistema, o que implica em elaborá-la durante o
seu desenvolvimento, considerando quais aspectos serão efetivamente relevantes
para a análise das mudanças a serem realizadas e que possam oferecer condições
para um trabalho com menor esforço e maior precisão no futuro.
Para Toranzo, Castro e Mello (2002), uma das perspectivas importantes do
rastreamento de requisitos é a consideração de que as informações devem ser
rastreadas. Para tanto, os autores propõem uma classificação das informações em
quatro níveis, conforme representado na Figura 1.

Ambiental

Lei, objetivos, estratégias, padrão...
Objetivos, regras, processos ...

Organizacional
Gerencial

Objetivos, tarefas, restrições ...
Requisitos, diagramas, programas ...

Desenvolvimento

Figura 1 – Classificação da informação do rastreamento
Fonte: Toranzo, Castro e Mello (2002)

Informação ambiental: representa os conceitos relacionados ao contexto
político, econômico e padrões que podem afetar uma organização;
Informação organizacional: representa muito dos conceitos que originam o
desenvolvimento e o crescimento de uma organização;
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Informação gerencial: representa o relacionamento entre as tarefas e os
requisitos do sistema, para melhor acompanhamento e controle;
Informação de desenvolvimento: representa os elementos e artefatos
produzidos nas diferentes atividades do desenvolvimento de software.

Em Letelier (2002), uma proposta de configuração de rastreabilidade de
requisitos é apresentada, tendo a preocupação de endereçar alternativas de solução
para as dificuldades encontradas em rastrear informações descritas em forma de
texto. A proposta visa integrar especificações textuais com elementos de um modelo
UML (Unified Modeling Language), considerada pelo autor por ser uma notação
bastante utilizada atualmente.
A Figura 2 apresenta o meta-modelo de rastreabilidade de requisitos, em
notação UML, proposto por Letelier (2002), em que a classe Especificação
Rastreável (Traceable Specification) representa os elementos de especificação de
modelagem UML, requisitos, testes e as razões de decisão.
rastreia

parte de

Especificação Rastreável

razão de

modifica

Envolvido

responsável por
{ sobreposição, incompleto}

Especificação
Razão

Especificação
Requisito

validado por

Especificação
Teste

verificado por

Especificação
Outros UML

designado para
{ separado, incompleto}

Requisito
Textual

Caso de Uso
UML

{ separado, completo}

Especificação
UML

Figura 2 – Meta-modelo de rastreabilidade de requisitos
Fonte: Letelier (2002)
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Para Kelleher (2006), a viabilização de um rastreamento adequado pressupõe
a composição de um conjunto de informações que qualquer item a ser rastreado
deve ter. O autor denomina esse conjunto de informações de modelo padrão
conceitual de rastreabilidade e contempla: nome único, identidade, registro da
revisão, tipo específico e atributos como autor, responsável, origem ou razão, estado
do item rastreável, prioridade, custo, dificuldade, estabilidade e risco. Afirma que
todos os itens rastreáveis devem possuir controle de versão, permitindo que em uma
análise histórica, a associação entre os itens e suas diferentes versões possam ser
obtidas.
O tema rastreabilidade também é tratado em abordagens com foco em regras
de negócio, como é o caso de Bajec e Krisper (2001), que define rastreabilidade
como a forma de estabelecer um ambiente em que as regras de negócio podem ser
rastreadas desde sua origem no negócio até sua implementação nos sistemas de
informação. O rastreamento oferece informações necessárias para adaptar e dar
suporte às mudanças rápidas nos sistemas, de acordo com as necessidades do
negócio.
Ramesh e Jarke (2001) destacam a existência de diferentes dimensões da
rastreabilidade, resultando em diferentes formas de estruturar e armazenar as
informações pertinentes. Consideram que os envolvidos que contribuem na captura
de informações de rastreabilidade, também demandem visualizá-las em diferentes
perspectivas e com diferentes prioridades e objetivos. Como exemplo, os tipos de
associação que interessam ao usuário final de um sistema podem ser diferentes
daqueles de interesse do profissional de tecnologia.
Apesar de existirem ferramentas e padrões para apoiar a aplicação dos
conceitos de rastreabilidade no ciclo de desenvolvimento de sistemas, Ramesh e
Jarke (2001) afirmam que tais ferramentas e padrões são compostos por
componentes e associações entre os componentes, porém deixam para o usuário a
interpretação e decisão de uso.
Essa dificuldade foi uma das motivações para que Ramesh e Jarke (2001)
realizassem um estudo empírico e apresentassem uma proposta de modelos de
referências, definido como uma abstração das melhores práticas encontradas. Os
modelos de referência são resultado de um número condensado de estudos de caso
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por um extenso período de tempo, seguido de outros estudos de caso que têm por
objetivo refinar e avaliar o modelo de referência proposto.
O estudo foi formado por 30 diferentes grupos de discussão em 26 empresas
de diferentes ramos de atividade, e com representações nos grupos de envolvidos
das áreas de sistemas, áreas usuárias e cliente final. Os participantes da área de
sistemas tinham uma média de 15,5 anos de experiência e os grupos tinham os
resultados apurados a partir de entrevistas estruturadas.
Os participantes do estudo da primeira fase concluíram que os aspectos mais
relevantes de um modelo de rastreabilidade podem ser representados por meio do
meta-modelo apresentado na forma do diagrama da Figura 3.

Envolvido

É responsável

Gerencia

Rastreia para

Objeto

Documenta

Fonte

Figura 3 – Meta-modelo de Rastreabilidade
Fonte: Ramesh e Jarke (2001)

As entidades e associações do meta-modelo podem ser utilizadas para a
criação de um modelo de rastreabilidade para a empresa:
- Entidade OBJETO: representa as entradas e saídas de um processo de
desenvolvimento de sistemas. Ex.: requisitos, fatores críticos de sucesso,
componentes do sistema, etc.
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- Entidade ENVOLVIDO: representa os envolvidos nas atividades do ciclo de
vida de desenvolvimento e manutenção de um sistema. Ex.: gerente de projeto,
analista de sistemas, etc.
- Entidade FONTE: representa a documentação dos objetos. Pode ser um
recurso eletrônico, documentos ou pessoas. Ex.: documento de especificação de
requisitos, ata de reunião, etc.
As dimensões que podem ser criadas a partir do meta-modelo são
apresentadas no Quadro 1:
Dimensão

Questionamento

Exemplo

O quê?

Que informação é representada?

Razões das Decisões do Projeto
Lógico

Quem?

Quem são os envolvidos
responsáveis pelos OBJETOS?

Analistas de Sistemas

Onde?

Onde os documentos (FONTE)
estão armazenados?

Biblioteca de Documentos de Projeto
Lógico

Como?

Como este OBJETO é rastreado?

Utilização de ferramenta específica

Por quê?

Por que um certo OBJETO foi
criado, modificado ou evoluiu?

Para facilitar o entendimento e a
comunicação com os demais analistas
da equipe

Quando?

Quando o OBJETO foi capturado,

Na finalização do Projeto Lógico

modificado ou evoluiu?
Quadro 1 – Dimensões do Meta-modelo de Rastreabilidade
Fonte: Ramesh e Jarke (2001)

O estudo apontou duas categorias de participantes no que diz respeito a suas
práticas de rastreabilidade: usuários de baixo nível (low-end users) e usuários de
alto nível (high-end users). As categorias foram criadas avaliando-se características
tais como: complexidade dos sistemas em relação ao volume de requisitos,
experiência dos participantes e aplicabilidade prática da rastreabilidade empregada
por estes usuários.
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Em seu comparativo, usuários de baixo nível em rastreabilidade tipicamente
tratam a rastreabilidade como uma forma de prover a ligação entre requisitos e
componentes de um sistema de informação que satisfazem tais requisitos. Usuários
de alto nível em rastreabilidade aplicam esquemas de rastreabilidade mais ricos e o
gerenciamento do histórico das decisões tomadas, chamado de racionalidade, é o
centro da estratégia adotada por este tipo de usuário.

2.2

USUÁRIO DE BAIXO NÍVEL EM RASTREABILIDADE
Os usuários denominados de baixo nível em rastreabilidade entendem o

rastreamento de requisitos como um recurso de associação entre os requisitos e
componentes do sistema que satisfazem tais requisitos. O estudo de Ramesh e
Jarke (2001) observou que esse tipo de usuário cria as associações de
rastreabilidade sem a preocupação de identificar explicitamente as semânticas de
tais associações. Além disso, os usuários de baixo nível raramente se preocupam
com a captura de decisões ou as razões para tais decisões.
Ramesh e Jarke (2001) respresentam um modelo típico utilizado por usuários
de baixo nível em rastreabilidade, conforme Figura 4. No processo de rastreamento,
o tratamento de Requisitos pressupõe a decomposição de requisitos de alto nível, de
modo recursivo, até a definição de requisitos mais detalhados. É nesse nível de
requisito que ocorre a associação com os Componentes de Sistema/Sub-Sitema,
definidos como blocos de construção do sistema satisfazem a todos os requisitos
especificados. Os componentes do sistema podem depender de outros e podem
estar integrados a Sistemas Externos. O atendimento aos Requisitos é verificado por
meio das associações dos Requisitos e Componentes de Sistema/Sub-Sistema com
Procedimentos de Verificação de Aderência.
A verificação da aderência do sistema aos requisitos especificados é
realizada por meio de testes ou simulações. O procedimento de verificação é
registrado normalmente em uma matriz de rastreabilidade de requisitos e testes, e
uma matriz de rastreabilidade de componentes e testes. Em ambos os casos, uma
mudança aponta para as verificações que devem ser revistas e refeitas.
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deriva
desenvolvido para

Requisitos

Procedimentos de Verificação
de Aderência

satisfaz
executado em

alocado para

Componentes de
Sistema / Sub-sistema
depende de
integra com

Sistemas
Externos

Figura 4 – Modelo de Rastreabilidade – Usuário baixo nível em rastreabilidade
Fonte: Ramesh e Jarke (2001)

Ramesh e Jarke (2001) identificaram com o estudo que usuários de baixo
nível em rastreabilidade raramente capturam as informações relacionadas com
problemas encontrados no atendimento dos requisitos, como foram resolvidos e
quais as razões associadas às decisões tomadas. De forma similar, essa carência
também ocorre nas fases de projeto e implementação de um sistema de informação.
Um levantamento de aplicabilidade dada por usuários de baixo nível em
rastreabilidade foi consolidado por Ramesh e Jarke (2001), contendo as
características e o perfil destes usuários no que diz respeito ao entendimento que
possuem de rastreabilidade. Um resumo é apresentado no Quadro 2.
Característica

Usuário baixo nível em rastreabilidade

Número de empresas no estudo

Nove

Número de participantes

Cinqüenta e quatro

Complexidade do sistema

Por volta de 1.000 requisitos

Nível
de
rastreabilidade

experiência

Definição de rastreabilidade

em

Zero a dois anos
Transformação de documentos de requisitos para
projeto do sistema.
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Principais
rastreabilidade

aplicações

de

Decomposição e alocação de requisitos
Verificação de aderência
Controle de mudanças

Quadro 2 – Características de um usuário baixo nível em rastreabilidade
Fonte: Ramesh e Jarke (2001)

2.3

USUÁRIO DE ALTO NÍVEL EM RASTREABILIDADE
Para Ramesh e Jarke (2001), a rastreabilidade quando implementada

corretamente, beneficia o processo de gerenciamento de requisitos, facilitando seu
entendimento, captura, rastreamento e verificação.
Nesse contexto e de forma comparativa, os usuários denominados de alto
nível em rastreabilidade podem ser categorizados em dois grupos, em relação aos
usuários de baixo nível em rastreabilidade:
Empregam esquemas de rastreabilidade com maior riqueza na estrutura e
nas informações, viabilizando melhor precisão na identificação de razões;
Enfatizam muito mais as categorias de informação associadas a
processos de desenvolvimento. Ramesh et. al (1997 apud Ramesh e
Jarke, 2001) descrevem o estudo de caso de longo prazo em uma
organização específica, na qual notou-se que a evolução de perfil em
rastreabilidade está associada à mudança na classificação de maturidade
de desenvolvimento proposta pela SEI (Software Engineering Institute).
Ramesh e Jarke (2001), apresentam um modelo de referência com as
características normalmente tratadas por usuários de alto nível em rastreabilidade.
Optaram por segregar o modelo de referência em três sub-modelos, denominandoos: Gerenciamento de Requisitos, Projeto e Alocação, e Verificação de Aderência.
Adicionalmente, ele apresenta o Gerenciamento da Racionalidade como centro do
modelo para os usuários alto nível.
O Quadro 3 apresenta o resultado do estudo sobre as características e o perfil
dos usuários de alto nível no que diz respeito ao entendimento que possuem de
rastreabilidade.
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Característica

Usuário alto nível em rastreabilidade

Número de empresas no estudo

Dezessete

Número de participantes

Oitenta e quatro

Complexidade do sistema

Por volta de 10.000 requisitos

Nível
de
rastreabilidade

experiência

em

Definição de rastreabilidade

Principais
rastreabilidade

aplicações

Cinco a dez anos
Aumento na probabilidade de produção de um
sistema que atenda a todos os requisitos do
usuário e que seja fácil de manter.

de

Cobertura completa do ciclo de vida do
sistema, incluindo usuários e cliente final
Captura
de
racionalidade

pendências,

decisões

e

Captura de associações nas dimensões de
produto e processo
Quadro 3 – Características de um usuário alto nível em rastreabilidade
Fonte: Ramesh e Jarke (2001)

Os grupos de trabalho notaram que um dos desafios no gerenciamento de
sistemas grandes e complexos, é administrar as constantes mudanças nos
requisitos. Para refletir adequadamente essa volatilidade, um esquema de
rastreabilidade ajuda a documentar e entender a evolução dos requisitos.
Ramesh e Jarke (2001) destacam as principais fontes de mudança em
requisitos como sendo:
A necessidade de corrigir uma deficiência no sistema, encontrada normalmente
durante a etapa de testes do sistema ou mesmo em sua operação;
Mudança nas necessidades da organização, que levam a mudanças nos
objetivos dos sistemas e consequentemente, seus requisitos.
Para os autores, a falta de rastreabilidade é uma das principais razões pela
qual torna-se difícil a tarefa de identificar componentes que estão associados a
objetivos, de forma que possam ser modificados para atender aos novos requisitos.
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2.3.1 Sub-modelo Gerenciamento de Requisitos
Os requisitos podem ser rastreados ao longo de seu ciclo de vida e em
diferentes níveis de granulação ou detalhe. Entretanto, nem todos os requisitos
possuem o mesmo grau de importância ou criticidade. Para que haja um equilíbrio
entre o esforço e os custos envolvidos na rastreabilidade, faz-se necessária uma
análise de quais requisitos e tipos de informação devem ser utilizados no
rastreamento.
Ramesh e Jarke (2001) apontam como uma das considerações a serem
feitas, principalmente nos casos em que os sistemas são complexos e há um grande
número de requisitos associados a eles, a importância de determinar quais fatores
são críticos para o sucesso do projeto, de forma que o gerenciamento de requisitos
seja baseado em como contribuir para estes fatores. Nestes casos, as definições de
escopo e funcionalidades podem ser feitas a partir da análise de impactos nos
fatores críticos de sucesso identificados.
Outro ponto crítico do gerenciamento de requisitos, apontado por Ramesh e
Jarke (2001), é o cuidado que se deve ter em rastrear adequadamente requisitos
derivados de outros requisitos. Não raro, as dificuldades em recuperar essa
associação conduzem a conflitos e falhas de interpretação, principalmente quando
os requisitos derivados não apontam para os requisitos originais, de maior nível de
abstração.
O sub-modelo de Gerenciamento de Requisitos apresenta, a partir do
elemento de Necessidade Organizacional, as justificativas para Objetivos do Sistema
e Requisitos. As Necessidades Organizacionais podem ser Necessidades
Operacionais ou Estratégicas. Os Fatores Críticos de Sucesso (FCS), que podem
ser

Recursos

e

Cenários

avaliados,

estão

associados

às

Necessidades

Organizacionais e aos Requisitos do Sistema.
As Propostas de Mudança são registradas a partir da associação com
Objetivos do Sistema e Requisitos afetados ou modificados por tais propostas. Os
Requisitos podem ser Restrições e são baseados em Regras, que podem ser do tipo
Padrões, Políticas ou Métodos. O diagrama que representa o Sub-Modelo de
Gerenciamento de Requisitos é apresentado na Figura 5.
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Organizacionais

Necessidades
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descreve
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gera
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Recurso

modifica

deriva

elabora

Requisitos
Restrições

depende de

baseado em

Regras

parte de

Padrões

Políticas

Métodos

Figura 5 - Sub-modelo Gerenciamento de Requisitos
Fonte: Ramesh e Jarke (2001)

2.3.2 Sub-modelo Projeto e Alocação
Ramesh e Jarke (2001) descrevem projeto como qualquer atividade que cria
artefatos, incluindo implementações. No sub-modelo de Projeto e Alocação, o foco é
tratar a associação entre requisitos e os componentes que satisfazem o atendimento
a estes requisitos.
Um dos destaques feitos pelos grupos de trabalho foi a dificuldade em criar
rastreabilidade entre requisitos não funcionais e componentes de sistemas que
atendem a tais requisitos. A Figura 6 apresenta o modelo na forma de diagrama,
com os elementos e associações propostos por Ramesh e Jarke (2001). Para
oferecerem as condições para o desenvolvimento do rastreamento dos requisitos
aos componentes do sistema de informação.
O modelo apresenta as associações entre o elemento Requisitos com os
Componentes do Sistema, Funções e Projetos elaborados para atender tais
Requisitos. O elemento Componentes do Sistema está associado às Funções que
executa e aos Sistemas Externos dos quais depende. Também é representada no

31
diagrama a relação entre Componentes do tipo Depende de e Parte de. O elemento
Projeto pode ser modificado por Propostas de Mudanças e a base para Regras.
Sistemas Externos

Funções

parte de

executa

depende de

depende de

endereça
Componentes de
Sistema / Sub-Sistema
alocado para
Usado por

satisfaz
cria

Requisitos

define

direciona

Recursos

Projeto

modifica
baseado em
Propostas
de Mudança
Regras

Padrões

Políticas

Métodos

Figura 6 – Sub-Modelo Projeto e Alocação
Fonte: Ramesh e Jarke (2001)

2.3.3 Sub-modelo Verificação de Aderência
O sub-modelo de Verificação de Aderência, apresentado na Figura 7,
representa os elementos e associações criadas durante o desenvolvimento de um
sistema de informação, para assegurar que cada requisito é implementado de forma
adequada.
O sub-modelo contempla a associação entre o elemento Recursos, utilizado
para validar o atendimento dos Requisitos, via Procedimentos de Verificação de
Aderência. Tais procedimentos podem ser Protótipo, Simulação, Teste e Inspeção.
Esses Procedimentos são desenvolvidos para verificar o atendimento aos Requisitos
por meio de Componentes do Sistema e base para Regras.
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Propostas de
Mudança

Recursos

usado por

gera

Procedimentos de
Verificação de Aderência
Inspeção

Simulação

baseado em

Teste

Protótipo

verificado por

Regras

desenvolvido por

Padrões

Políticas

Métodos

Componentes de
Sistema / Sub-Sistema

Requisitos

satisfaz

Figura 7 – Sub-Modelo Verificação de Aderência
Fonte: Ramesh e Jarke (2001)

2.3.4 Sub-modelo Gerenciamento da Racionalidade
Ramesh e Jarke (2001) destacam algumas dificuldades normalmente
vivenciadas em projetos de desenvolvimento de sistemas, entre elas estão as
dificuldades associadas a interpretações. É comum que diferentes envolvidos
interpretem os requisitos e sua origem de forma diferente. Como resultado, é
também comum que as diferentes interpretações causem conflitos entre os
envolvidos, mesmo em um ambiente cooperativo.
Outra

dificuldade

apontada

está

relacionada

à

responsabilidade

da

informação. Reproduzir o histórico de como os requisitos e o projeto evoluíram, que
mudanças foram feitas, porquê e como foram feitas e a situação em que se
encontram, é importante para aqueles que não estavam envolvidos quando
determinado requisito foi definido ou modificado.
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Ramesh e Jarke (2001) destacam a prática comum nas empresas de não
haver a preocupação com o registro detalhado dos argumentos que sustentam uma
determinada decisão. Normalmente, a decisão final é adequadamente documentada,
sendo as demais alternativas avaliadas descartadas e não registradas.
Mesmo havendo preocupação com dificuldades e complexidade na captura e
armazenamento das informações, deve-se avaliar os ganhos que podem ser obtidos
no futuro, considerando que durante o ciclo de vida de grandes projetos, decisões e
necessidades mudam e as pessoas mudam. Se a racionalidade não for preservada,
as mudanças podem resultar em um cenário de muito retrabalho.
O sub-modelo Razão, ilustrado na Figura 8, apresenta os elementos que
compõem as informações associadas às Decisões tomadas e que permitem o
rastreamento aos Objetos associados a estas decisões. Por Objetos, consideram-se
Requisitos, Projetos e Componentes de Sistema.
rastreia para
Objeto
Component es

Projeto

Requisitos

afeta

gera

depende de
baseado em
Decisões
Razão

baseado em

resolve
selec iona

Problemas ou
Conflitos

influencia
depende de

endereç a

analis a

depende de

FSC
Alternativas

Premiss as
opõe
depende de

depende de

suporta
Argmentos

Figura 8 – Sub-Modelo Razão
Fonte: Ramesh e Jarke (2001)
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A especificação, elaboração, decomposição, derivação e modificação de
Objetos endereçam os Problemas ou Conflitos a serem resolvidos a partir de uma
Decisão. Estes Problemas ou Conflitos nascem da identificação de impactos no
negócio ou da impossibilidade de se atingir os resultados esperados.
As Decisões podem ser influenciadas por Fatores Críticos de Sucesso e
baseadas na Razão. As Decisões dependem de Premissas e estas dependem de
Argumentos. As Alternativas são avaliadas para a tomada de uma Decisão e uma
delas é selecionada.
O sub-Modelo Razão trata o registro e a transparência adequada nas
Decisões tomadas, bem como o apoio em Decisões de mudanças futuras.

2.4

CONCLUSÃO
Os perfis de usuários identificados por Ramesh e Jarke (2001) estão

diretamente associados ao nível de maturidade na aplicação dos conceitos de
rastreabilidade dos envolvidos nos projetos avaliados. Para os usuários com perfil de
alto nível em rastreabilidade e experiência em projetos que tratam a rastreabilidade,
destaca-se a relevância dada em estruturar e documentar a racionalidade das
decisões, considerado um importante recurso para uso em futuras necessidades de
alteração.
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3

MODELO DE MOTIVAÇÃO DO NEGÓCIO

O capítulo apresenta o Modelo de Motivação do Negócio, denominado BMM
(The Business Motivation Model) pelo BRG (Business Rules Group) em BRG (2007).
A apresentação contempla a descrição e representação gráfica dos elementos que
compõem o BMM e que formam a base de um plano de ação de uma empresa.

3.1

BMM
A OMG (The Object Management Group) aceitou o BMM, elaborado e

apresentado pelo BRG (Business Rules Group) em setembro de 2005 e revisado em
agosto de 2006, BRG (2007), como um padrão de especificação a ser adotado pela
OMG.
O BMM é um meta-modelo composto por elementos

essenciais para a

governança do negócio de uma empresa. O BMM focaliza nos motivos pelos quais a
empresa executa seu negócio e é direcionado ao princípio de que “Negócios são
dirigidos, não pelas mudanças, mas pelo modo como decidem uma reação à
mudança”.
Os objetivos do BRG na submissão do BMM são: trazer a racionalidade do
negócio para o escopo de modelagem do negócio na OMG, e associar o BMM aos
modelos de negócio que estão sendo avaliados pela OMG, sendo eles o “Metamodelo de definição de processo de negócio”, “Semânticas para o vocabulário de
negócio e de regra de negócio” e “Meta-modelo da estrutura organizacional”. Essa
associação, visa reconhecer e detalhar os diversos aspectos de negócio em cada
meta-modelo, mas tratando-os como um único modelo de negócio.
O BMM apresenta um esquema que permite o desenvolvimento, a
comunicação e o gerenciamento de um plano de negócio de uma forma estruturada.
Esse esquema identifica os fatores que motivam o estabelecimento de um plano de
negócio, identifica e define os elementos deste plano e indica as associações entre
eles.
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BRG (2007) apresenta o BMM como um repositório em que os componentes
de um plano de negócio podem ser armazenados independentemente da forma
como foram obtidos ou elaborados. A implementação do modelo resultaria em um
repositório em que os elementos do plano de negócio poderiam ser registrados,
conectados e relacionados a outras informações sobre a empresa.
Apesar de ser neutro em relação a uma metodologia, o BRG (2007) apresenta
um exemplo de abordagem metodológica de um progresso composto por uma
seqüência de processos de construção do modelo da empresa e que pode ser
utilizado para elaboração do plano de negócio, conforme ilustrado na Figura 9.
As

caixas

representam

as atividades e

as

setas

representam

as

dependências lógicas entre as atividades. A seqüência de atividades representa a
base de um processo que lida com mudanças, e vai da identificação e análise das
influências até a implementação da solução definida.

Identificar
Influenciadores
relevantes e
monitorá-los

Avaliar impactos
das influências
no negócio

Decidir
sobre
Resultados
Esperados

Decidir
sobre
Políticas do
Negócio

Selecionar
Cursos
de Ação
Definir
responsabilidades
na Organização
Realizar Cursos
de Ação por meio
de Processos
de Negócio

Figura 9 – Progressão Lógica através do BMM
Fonte: BRG (2007)

Desenvolver
Regras de
Negócio
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Segundo o BRG (2007), trata-se de um progresso que pode ser rastreado nos
elementos que compõem o BMM, bem como outros modelos da empresa que
representem as conexões com processos do negócio, regras de negócio e
responsabilidades da organização. O BRG (2007) destaca também que esta
abordagem permite a rastreabilidade reversa, apresentando porquê a empresa tem
os processos e regras de negócio que tem.
Para a elaboração do plano de negócio, as premissas a serem consideradas
são: o plano deve ser direcionado pelo negócio, o resultado fundamental é o plano
de negócio estruturado e as regras de negócio; os processos de negócio e as
responsabilidades na organização são necessários para a elaboração do plano de
negócio, sendo de grande valor rastreá-los até os elementos do plano de negócio.
O resultado das análises realizadas pode levar a empresa a tipicamente três
cenários de decisão:
Manter-se na posição atual e tomar ações que permitam manter
participação no mercado em relação aos concorrentes;
Expandir sua atuação em novas regiões ou diversificar a gama de
produtos/serviços oferecidos;
Criar um novo negócio.
A elaboração do plano de negócio resulta na criação dos elementos
compostos no BMM, dividido em duas áreas principais, sendo Fins e Meios a
composição da primeira área. A segunda área é composta por Influenciadores e
Avaliações das influências sobre Fins e Meios.

3.2

FIM
Fim, conforme ilustrado na Figura 10, em notação UML (Unified Modeling

Language), representa algo que o negócio procura atingir, mas que não indica como
alcançar. Pode ser a Visão, que representa o que se deseja ser ou se tornar de uma
forma genérica e normalmente apresenta uma perspectiva de longo prazo, ou algum
Resultado Esperado, que pode ser um Objetivo ou Meta.
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Uma Meta é mais específica que a Visão e tende a ser de longo prazo,
qualitativa, genérica e não determinada no tempo. Enquanto que Objetivo,
comparado a uma Meta, é de menor prazo, quantitativo, específico e com prazo
determinado para ser alcançado. Um Resultado Esperado pode ser composto de um
ou mais Resultados Esperados e as associações são feitas de forma que haja uma
decomposição de um nível mais alto para um nível mais baixo. Importante ressaltar
que Objetivos podem ser compostos somente por outros Objetivos e Metas
compostas somente por outras Metas.
Fim

Parte de

*
*

Resultado
Esperado

Meta

Visão

Objetivo

Figura 10 – Elemento BMM - Fim
Fonte: BRG (2007)

Seguem alguns exemplos dos conceitos definidos pelo BRG (2007) no
Quadro 4, considerando-se o Modelo de Motivação de Negócio de uma locadora de
carros, denominada EU Rent:

Conceito

Exemplo

Visão

Ser a marca de escolha para locação de carros para clientes a negócios
nos países em que operamos.

Meta

Ter veículos à disposição para alugar quando e onde os clientes
desejarem.
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Objetivo

Durante o quarto trimestre do ano corrente, 98% dos clientes que
solicitarem um carro, conseguirem alugar um.

Quadro 4 – Exemplos de Elementos do BMM - Fim
Fonte: BRG (2007)

3.3

MEIO
Meio, ilustrado na Figura 11, representa qualquer recurso, capacidade,

técnica, restrição, instrumento, método que possa ser utilizado ou exigido para que
um Fim seja alcançado. Um Meio pode ser uma Missão, Curso de Ação ou Diretriz.
A Missão, assim como a Visão não é especifica, sendo algo definido de forma ampla
e em termos gerais do funcionamento de uma empresa. Uma Diretriz existe para
garantir que um Curso de Ação seja aplicado inteligentemente e dentro dos limites
aceitáveis para a Empresa.
Denomina-se Curso de Ação um plano ou solução geral que a empresa irá
adotar para alcançar os resultados esperados, sendo composta por Estratégia ou
Tática. A Estratégia tende a ser uma definição de ação de longo prazo e de escopo
amplo, se comparada com Tática. Uma Estratégia é implementada por uma Tática.
Definir se uma ação a ser tomada é uma Estratégia ou Tática pode ser uma tarefa
difícil se não houver um conhecimento profundo do contexto e intenções para o
negócio.
Uma Diretriz indica como o Curso de Ação da empresa deve ser conduzido,
definindo, restringindo ou liberando algum aspecto da empresa. As Diretrizes são
compostas de Políticas do Negócio e Regras de Negócio. Uma Política de Negócio é
menos estruturada do que uma Regra de Negócio, não estando focalizada em um
único aspecto do negócio e não podendo ser acionada. Por outro lado, uma Regra
de Negócio é atômica e provê ação ou direção específica para o negócio, podendo
ser aplicada a partir de sistema de informação ou pessoas.
Regras de Negócio são Diretrizes que governam, guiam ou influenciam o
comportamento do negócio, dando suporte às Políticas do Negócio que foram
formuladas a partir das Avaliações de Oportunidades, Ameaças, Forças e
Fraquezas. Com freqüência, as Regras de Negócio derivam de Políticas de Negócio.
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Figura 11 – Elemento BMM - Meio
Fonte: BRG (2007)

Não faz parte do escopo do BMM o Gerenciamento de Regras de Negócio,
entretanto o BRG (2007) considera que as empresas devem se preocupar em tratálas como itens de interesse da empresa, devendo ser cuidadosamente mensuradas
e rastreadas. O gerenciamento de regras oferece ao longo do tempo condições de
comparar cenários e avaliar mudanças necessárias.
Seguem alguns exemplos no Quadro 5 da empresa EU Rent, apresentados
em BRG (2007), ilustrando os conceitos acima definidos:
Conceito

Exemplo

Missão

Oferecer carros a serem alugados pela Europa e América do Norte
para clientes pessoa física e jurídica.

Estratégia

Operar em todas as regiões dos países em que atuamos,
focalizando nos aeroportos de maior porte e competindo de igual
para igual com outras concorrentes de primeira linha.

Política do Negócio

A depreciação dos carros alugados deve ser minimizada.
O cliente deve apresentar uma carteira de motorista válida para

Regra de Negócio

que possa alugar um veículo.
O motorista em um aluguel deve ter mais de 21 anos.

Quadro 5 – Exemplos de Elementos do BMM - Meio
Fonte: BRG (2007)
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3.4

INFLUENCIADOR
Uma empresa não pode operar um modelo de negócio sem considerar os

inúmeros Influenciadores externos ou internos, que podem inibir ou apoiar a
operacionalização da Visão e Missão da empresa.
A partir do momento em que Influenciadores sejam identificados em termos
de impactos para Fins e Meios, Diretrizes são colocadas em prática de forma a
governar e guiar a empresa em sua busca por Resultados Esperados.
Para entender completamente os elementos de um plano de negócio, é
necessário identificar os Influenciadores que os moldam. Os Influenciadores podem
ser Influenciadores Externos, fora dos limites da empresa ou Influenciadores
Internos, dentro dos limites da empresa.
Influenciadores normalmente categorizados como Influenciadores Externos
são:
Cliente – um indivíduo ou empresa que pagou por um produto ou serviço
da empresa;
Ambiente – Condições em torno da empresa ou influenciadores que
afetam o desenvolvimento da empresa;
Parceiro – Uma empresa que compartilha riscos e ganhos com a empresa;
Regulamentação – Regras impostas por uma autoridade de órgãos
governamentais ou gerenciamento da empresa;
Fornecedor – Um indivíduo ou empresa que provê produtos ou serviços
para a empresa;
Tecnologia – A participação da tecnologia seja com possibilidades de
desenvolvimento ou restrições;
Concorrente – Uma empresa rival;
Influenciadores normalmente categorizados como Influenciadores Internos
são:
Premissa – Algo pressuposto ou algo sem provas;
Valor corporativo – Um ideal ou instituição na qual a empresa promove ou
concorda (de forma positiva ou negativa):
o Valor Corporativo implícito – valor não declarado, mas que é de
conhecimento de algumas pessoas ou todas na empresa;
o Valor Corporativo explícito – valor declarado e explícito;
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Hábito – Uso ou prática comum;
Infra-estrutura – Arcabouço ou funcionalidade de um sistema;
Problema – Ponto em questão ou assunto em discussão;
Prerrogativa Gerencial – Direito ou privilégio exercido devido posição na
empresa;
Recurso – recursos disponíveis para dar continuidade aos negócios da
empresa, principalmente sua qualidade.
A Figura 12 apresenta graficamente os influenciadores internos e externos
descritos em BRG (2007).
Influenciador

Influenciador
Externo

Influenciador
Interno

Cliente

Premissa

Ambiente

Valor
Corporativo

Valor Corp.
Implícito

Parceiro

Hábito

Valor Corp.
Explícito

Regulamentação

Infra
Estrutura

Fornecedor

Problema
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Prerrogativa
Gerencial

Concorrente

Recurso

Figura 12 – Elemento BMM - Influenciador
Fonte: BRG (2007)

Segue um exemplo de Influenciadores para a empresa EU Rent, ilustrando os
conceitos definidos pelo BRG (2007) e apresentados no Quadro 6.

Conceito

Exemplo

Influenciador Externo

Concorrente – duas empresas concorrentes de menor porte se
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uniram e formaram uma nova empresa, maior do que EU
Rent.
Infra-estrutura – O sistema de aluguel pela Internet foi
Influenciador Interno

desenvolvido para uso de pessoas físicas. Existem poucas
facilidades para dar suporte a acordos corporativos.

Quadro 6 – Exemplos de Elementos BMM - Influenciador
Fonte: BRG (2007)

3.5

AVALIAÇÃO
Um Influenciador é neutro e não deve ser descrito de forma qualitativa, sendo

que o julgamento do impacto na Organização é feito por meio de Avaliações.
Avaliações expressam as conexões lógicas entre Influenciadores, Fins e Meios de
um plano de negócio da empresa e podem ser categorizados conforme ilustra a
Figura 13.
Uma Avaliação é considerada pelo BRG (2007) como um julgamento de
algum Influenciador, e uma indicação de quais Influenciadores são relevantes para
quais Fins ou Meios de um plano de negócio. Entretanto, diferentes pessoas ou
grupos de pessoas podem realizar diferentes Avaliações por meio de diferentes
prismas, em diferentes momentos no tempo. Sendo assim, torna-se importante o
registro de que pessoa ou grupo realizou uma Avaliação e em que momento, de
forma que tais referências possam ser utilizadas em futuras análises.

Avaliação

Força

Fraqueza

Oportunidade

Figura 13 – Elemento BMM – Categorias de uma Avaliação
Fonte: BRG (2007)

Ameaça
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O BRG (2007) aplica a técnica de SWOT para a contextualização das
Avaliações. O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês, e é um acrônimo
de Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, elementos que compõem a
análise de um cenário ou do ambiente da empresa.
SWOT é uma das abordagens que pode ser utilizada na empresa, não sendo
necessariamente a única. Em BRG (2007), considera-se SWOT como um exemplo
de técnica possível de ser aplicada.

Força – Indica vantagem ou área de excelência na empresa e que pode impactar
positivamente a realização dos Meios ou alcance dos Fins. Segue um exemplo da
empresa EU Rent em BRG (2007) apresentado no Quadro 7.
Força

Afeta

Infra-estrutura – distribuição geográfica das

Atrai clientes para a empresa.

filiais.
Quadro 7 – Exemplo do Elemento BMM - Força
Fonte: BRG (2007)

Fraqueza – Alguma área cuja falta de adequação pode impactar negativamente a
realização dos Meios ou alcance dos Fins. Segue um exemplo da empresa EU Rent
em BRG (2007) apresentado no Quadro 8.
Fraqueza

Afeta

Alta rotatividade nas filiais causa carência de

Provisão

funcionários capacitados.

qualidade para o cliente.

de

um

serviço

de

alta

Quadro 8 – Exemplo do Elemento BMM - Fraqueza
Fonte: BRG (2007)

Oportunidade – Indica que algum dos Influenciadores pode ter um impacto favorável
na realização dos Meios ou alcance dos Fins da Organização. Segue um exemplo
da empresa EU Rent em BRG (2007) apresentado no Quadro 9.
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Oportunidade

Afeta

Há espaço para EU-Rent competir no mercado

Aumento nas taxas de locação.

de marca “Premium”.

Atrativo para usuários a negócio.

Quadro 9 – Exemplo do Elemento BMM - Oportunidade
Fonte: BRG (2007)

Ameaça – Indica que algum dos Influenciadores pode ter um impacto desfavorável
na realização dos Meios ou alcance dos Fins da Organização. Segue um exemplo
da empresa EU Rent em BRG (2007) apresentado no Quadro 10.
Ameaça

Afeta

Taxas adicionais para retirada de carros

Posição dos escritórios – mudando os

nos centros das cidades européias.

escritórios para locais fora das zonas de
congestionamento irá reduzir a conveniência
dos clientes.

Quadro 10 – Exemplo do Elemento BMM - Ameaça
Fonte: BRG (2007)

3.6

IMPACTO POTENCIAL
Um Impacto Potencial é resultado de uma análise quantitativa ou qualitativa

de algum aspecto das Avaliações realizadas, sendo definido em termos, tipos ou
dimensões específicas.
Um Impacto Potencial com importância para uma Avaliação pode resultar em
Diretrizes que governam Cursos de Ação ou que dêem suporte ao alcance de Fins.
Um Influenciador pode levar à criação de uma Política de Negócio apenas por uma
Avaliação feita e que identifica um Impacto Potencial.
O Impacto Potencial está categorizado em Risco e Ganho Potencial:
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Risco – É uma categoria de impacto de valor que indica probabilidades de
perda. Segue um exemplo de Risco para a EU Rent em BRG (2007) apresentado no
Quadro 11.
Avaliação

Risco

Oportunidade - Há espaço para EU-Rent

Falha nesse posicionamento pode causar

competir no mercado de marca “Premium”.

perda de 15% dos atuais clientes sem
reposição de novos.

Quadro 11 – Exemplo do Elemento BMM - Risco
Fonte: BRG (2007)

Ganho Potencial – É uma categoria de impacto que indica probabilidades de
ganho. Segue um exemplo de Ganho Potencial para a EU Rent em BRG (2007)
apresentado no Quadro 12.
Avaliação

Ganho Potencial

Oportunidade - Há espaço para EU-Rent

Aceitação no mercado irá suportar um

competir no mercado de marca

crescimento médio de 12% nas taxas de

primeira qualidade.

de

locação.

Quadro 12 – Exemplo do Elemento BMM – Ganho Potencial
Fonte: BRG (2007)

3.7

MÉTRICAS
O conceito e aplicação de métricas está implícito em várias áreas do BMM e

as métricas mais importantes de uma empresa são estabelecidas por suas Metas.
Cada Meta deve ter um ou mais medidores de resultado. Enquanto as Metas
definem a direção, os Objetivos definem os valores a serem alcançados em um
período específico.
O Quadro 13 apresenta um exemplo de Meta com Indicador de Resultado e
Objetivos correspondentes, segundo BRG (2007).
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Meta

Indicador de Resultado

Objetivo

Ser rentável.

Receita por período.

Receita líquida mensal de pelo menos
$5M.
Receita líquida anual de pelo menos
$100M.

Quadro 13 – Exemplo do Elemento BMM - Meta
Fonte: BRG (2007)

A métricas são essenciais para a identificação de Impactos Potenciais, sendo
que sem um tratamento cuidadoso de tais métricas, a análise de Riscos e Potenciais
Ganhos se torna inútil.

3.8

CONCLUSÃO
O BMM constitui-se uma referência de modelagem das motivações, decisões

e plano de ação de uma empresa.

A motivação é considerada um aspecto

fundamental pelo BMM, sendo muitas vezes difícil de ser descoberta, principalmente
em operações que já existem há um bom tempo.
O BRG (2007) considera que quando uma empresa define certa abordagem
para suas atividades de negócio, ela deve ser capaz de dizer o porquê. Tal
motivação se traduz em aspirações da empresa, análise do ambiente interno e
externo e a definição de um plano de como concretizar Visão, Metas e Objetivos.
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4

REGRAS DE NEGÓCIO

Neste capítulo, os conceitos diretamente relacionados com regras de negócio
são apresentados. O primeiro conceito apresentado é a própria definição de regra de
negócio, seguido de suas possibilidades de categorização e classificação funcional,
os estudos sobre implementação das regras e, por fim, os aspectos associados ao
tema de gerenciamento das regras de negócio.

4.1

DEFINIÇÃO DE REGRA DE NEGÓCIO
O presente trabalho utiliza a definição de regra de negócio do Business Rules

Group (2000): “Regra de negócio é uma declaração que define ou restringe algum
aspecto no negócio. Tem como objetivo fazer valer a estrutura do negócio, ou
controlar ou influenciar o comportamento do negócio”.
A partir desse conceito, a essência da formação conceitual de uma regra de
negócio é descrita por OMG (2006): regras são construídas com base em fatos e
fatos são construídos com base em conceitos expressados por termos.
Essa definição toma como base os conceitos de fato e termo, apresentados
no Manifesto da Regra de Negócio em BRG (2003), sendo que termos expressam os
conceitos do negócio e fatos são afirmações destes conceitos. Em OMG (2006),
fatos são considerados uma unidade de comunicação e as pessoas se comunicam
por meio de fatos.
O Manifesto da Regra de Negócio, composto de 10 capítulos, apresenta
definições básicas e estruturais para que um trabalho de captura e identificação de
regras de negócio possa ser realizado adequadamente. Entre os conceitos
descritos, observa-se a importância das regras de negócio em um contexto de
análise e especificação de um sistema de informação, estando declarado no primeiro
capítulo que as regras de negócio são requisitos de primeira importância e devem
ser consideradas como “cidadãos de primeira classe no mundo dos requisitos”.
O segundo capítulo do manifesto destaca a premissa de que regras de
negócio estão separadas dos processos de negócio de uma empresa e não estão
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contidos neles. Além disso, o conceito é reforçado com a declaração de que “regras
aplicam-se através dos processos e procedimentos”.
O terceiro capítulo refere-se à necessidade de alimentar, proteger e gerenciar
as regras de negócio, tendo o complemento no quarto capítulo, no qual se afirma
que elas devem ser descritas na ótica do negócio, de forma declarativa e em
linguagem natural, não sendo procedimentais. Além disso, devem ser descritas de
forma que pessoas do negócio possam validá-las e também possam ser
confrontadas entre si para verificação de consistência, sendo estes os pontos
reforçados pelo quinto capítulo.
Os cinco próximos capítulos abordam o tema na ótica de tecnologia, expondo
a preocupação que se deve ter em construir sistemas que acomodem mudanças
contínuas das regras e que o foco sempre deve ser dado ao negócio, nunca à
solução tecnológica. Outra preocupação é que as regras sejam definidas e usadas
por pessoas de negócio e não por pessoas de sistemas de informação. Por último e
não menos importante, a solução deve ser portável para diferentes plataformas, de
forma que as regras de negócio não sejam afetadas por mudanças ou melhorias do
hardware ou software.
Essas definições trazem a conceituação necessária para permitir o
entendimento adequado de identificação e descrição das regras pertencentes ao
exemplo escolhido no capítulo 6, e contribuem para organizar o trabalho, pois a
essência do que seja ou não uma regra de negócio passa a ser o ponto-chave na
elucidação do problema a ser explorado.
Os conceitos do Modelo de Motivação do Negócio e de Regras de Negócio
estão contemplados na matriz que compõe o arcabouço da arquitetura da empresa,
apresentada em Zachman (1987). Trata-se de um arcabouço para a arquitetura
corporativa, que provê um meio estruturado de definir uma empresa.
Um resumo do arcabouço é apresentado em Pereira e Souza (2004), em que
as linhas e colunas da matriz são descritas. As linhas representam as cinco
perspectivas distintas do modelo, estando relacionadas a grupos de envolvidos:
Escopo (Perspectiva do Planejador) – Posicionamento do produto no
contexto do ambiente, inclusive especificação do escopo;
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Modelo de Negócio (Perspectiva do Proprietário) – Interesse no entregável
do negócio e como será usado;
Modelo de Sistema (Perspectiva do Projetista) – Trabalha com as
especificações do produto para assegurar que atenderá as expectativas do
proprietário;
Modelo de Tecnologia (Perspectiva do Construtor) – Gerencia o processo de
projeto (design) e desenvolvimento dos componentes na produção do
produto;
Representações

Detalhadas

(Perspectiva

do

Empreiteiro)

–

Produz

componentes que estão fora do contexto e que atendem as especificações
do Construtor.
As colunas da matriz formam as dimensões, ou aspectos, composta por
interrogações básicas de comunicação:
Dados (O quê?) – Cada linha desta coluna endereça o entendimento e
manipulação dos dados da empresa;
Função (Como?) – As linhas nesta coluna descrevem o processo de
tradução da missão da empresa em sucessíveis definições mais
detalhadas de sua operação;
Rede (Onde?) – Preocupação com a distribuição geográfica das atividades
da empresa;
Pessoas (Quem?) – Descreve quem está envolvido no negócio e na
introdução de novas tecnologias;
Tempo (Quando?) – Descreve os efeitos do tempo na empresa;
Motivação (Por quê?) – Traduz os objetivos e estratégias de negócio em
fins e meios específicos.
As células da matriz são independentes e cada artefato em uma classificação
(célula) do esquema deve ser alinhado com as células imediatamente acima e
abaixo dele. Todas as células em cada linha também devem ser integradas entre si.
Entretanto, as células não devem ser alinhadas diagonalmente.
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Segundo o BRG (2007), John Zachman criou um arcabouço útil para a
contextualização da discussão de arquitetura de uma empresa, fornecendo uma
visão holística da empresa ou negócio que está sendo modelado.
O BRG (2007) endereça a linha da perspectiva do Proprietário (Modelo de
Negócio) e a coluna Motivação. Posicionar o modelo nesta linha significa que todas
as referências às Regras de Negócio, no Modelo de Motivação do Negócio,
descrevem ou prescrevem elementos envolvidos com a estrutura e operação do
negócio, e não sua tecnologia ou sistema de informação.
Em contrapartida, o BRG (2000) escolheu tratar o primeiro e o sexto aspectos
da matriz, respectivamente as colunas de Dados e Motivação na perspectiva do
Projeto (Modelo de Sistema). Esse enfoque trata a estrutura de dados do negócio,
em conjunto com as restrições e outras motivações relacionadas ao sistema de
informação da empresa.

4.2

CLASSIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO
Seguindo a definição de que a descrição das regras é declarativa e não

procedimental, Ross (1997) complementa o conceito reforçando que elas são
baseadas em dados, e usa estes aspectos para apresentar o método denominado
Método de Ross. O método é apresentado de forma gráfica e propõe esquemas de
classificação dos tipos de regras, separando-as em dois grupos distintos, sendo
eles: tipos de regras atômicas e tipos de regras derivativas. As regras derivativas
são aquelas que podem ser computadas ou derivadas de outros tipos de regras. Já
as regras atômicas não podem ser derivadas de outras ou a combinação de outras.
A abordagem com foco em regras de negócio, segundo Ross (1997),
representa uma mudança significativa nos processos de desenvolvimento de
sistemas de informação. Comparado com técnicas tradicionais para expressar
requisitos, a mudança reside em um tratamento de forma não procedimental, tendo o
método sido desenvolvido em uma linguagem especifica para descrever regras de
negócio.
Ross (1997) destaca que o sucesso na modelagem de regras requer atenção
especial a alguns objetivos críticos, sendo eles:
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As regras dependem da especificação dos tipos de dados que as
fundamentam; estes tipos de dados devem ser definidos de forma
compreensiva e única;
A fim de atingir o máximo de consistência e adaptabilidade, as regras
devem ser especificadas de forma distinta e não redundante;
Os usuários geralmente não se preocupam como as regras são
implementadas, portanto, as especificações não procedimentais são
preferidas;
A comunicação da intenção do negócio normalmente é melhor
apresentada por desenhos.
Ross (1997) apresenta uma tabela classificatória para tipos básicos de regras
de negócio, fazendo uma analogia com a Tabela Periódica usada em química. Elas
estão organizadas em famílias de regras, tendo em cada uma das famílias de regra
o agrupamento de objetivos e mecanismos em comum. Importante ressaltar que as
regras não podem ser derivadas de combinações de outros tipos de regras, sendo
consideradas atômicas.
A tabela é dividida em sete famílias e cada uma delas é distinguida a partir do
tipo específico de teste que pode ser aplicado. Desta forma, um mesmo tipo de teste
não é aplicável em mais de uma família de regra e cada família de regra deve saber
como computar algum resultado. Normalmente, o resultado para uma regra em
particular encontra-se escondido, mas pode ser materializado por um atributo
especial chamado valor resultado (Yield Value).
Valor resultado e tipos de regras são inseparáveis e representam reflexões
gêmeas de uma única idéia. A fundação conceitual desta abordagem está baseada
na visão simples de que regras calculam e são a base para as famílias de regras
demonstradas na tabela do método de Ross.
Regras derivativas são aquelas que podem ser expressas a partir da
especificação de outras regras. Nesses casos, as regras não são atômicas e podem
envolver várias outras regras, resultando em uma especificação complexa.
Entretanto, regras derivativas são similares às regras atômicas em relação ao rigor
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no uso de convenções de especificação e na necessidade de produzir um valor
resultado.
Para os dois tipos de regras existem duas variedades: aquelas que possuem
o poder de forçar uma condição ou não. No primeiro caso, a regra é chamada de
integridade referencial e são aquelas nas quais o valor resultado deve sempre ser
verdadeiro, como no exemplo: “Um cliente deve ter (um valor de atributo)”. No
segundo caso, a regra é chamada de condição e pode ser verdadeiro ou falso,
sendo um meio de conectar regras e indicando o senso de condições “se”, como no
exemplo: “Se o cliente possuir (um valor de atributo), então...”.
Uma regra é sempre sobre instâncias de algum tipo de dado, mas pode
também ser uma outra regra. Esse tipo de dado é chamado de âncora. A seleção da
âncora é uma atividade importante no processo de modelagem das regras, devendo
seguir prescrições específicas. Nesse conceito, o autor realiza uma analogia com os
conceitos básicos de modelagem de um banco de dados, em que as regras de
normalização na teoria relacional devem ser aplicadas até a terceira forma normal.
O Método de Ross pode ser utilizado adicionalmente como um guia no
processo de estruturação e definição das regras de negócio, servindo como base de
validação da aplicação dos conceitos elementares de uma regra de negócio
descritos acima.
Butleris e Kapocius (2002) realizam uma análise do Método de Ross
destacando como diferencial do método a proposta de uma notação gráfica rigorosa
para a representação formal de uma regra de negócio. Os autores, baseados na
abordagem proposta por Ross (1997), resumem o passo a passo para a modelagem
das regras:
Determinar se a regra de negócio é uma condição ou integridade
referencial;
Estabelecer a âncora da regra;
Determinar o tipo de dado necessário para validar a regra;
Determinar o tipo de regra;
Estabelecer uma associação entre a âncora da regra e o tipo de dado.
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Ross (2003) apresenta três tipos de controle que as regras de negócio podem
exercer: rejeitoras (rejectors), produtoras (producers), projetoras (projectors), sendo
que qualquer regra de negócio é categorizada em um destes tipos:
Rejeitora é o tipo de controle em que a regra simplesmente rejeita
qualquer evento que poderia causar uma violação. Se há qualquer
questão associada à qualidade ou consistência do dado, o evento será
simplesmente rejeitado. Portanto, regras do tipo rejeitora tratam da
qualidade de dados;
Produtora é o tipo de controle em que a regra nunca rejeita um evento e
sempre os aceita executando cálculos automaticamente ou então
derivando algo para o usuário final. As regras produtoras automatizam
cálculos e nenhuma programação é necessária. Portanto, regras do tipo
produtora são funções definidas de modo declarativo e viabilizam a
melhoria na produtividade;
Projetora é o tipo de controle no qual a regra nunca rejeita um evento e
sempre o aceita tomando automaticamente uma ação, que significa
produzir um outro evento como resultado. Há basicamente dois tipos de
eventos que as regras produtoras podem causar: inferência de fatos novos
ou gatilhos que executam processos automaticamente.
Para Ross (2003), a relevância de categorizar as regras pelos tipos de
controle que exercem, principalmente no caso de projetoras, é que os resultados
podem parecer inesperados ou não intuitivos. Isso pode acontecer com mais
frequência nos casos em que há um número elevado de regras de inferência, regras
que inferem novos fatos, e que estão encadeadas no tratamento automático da
lógica do negócio em um sistema de informação. O principal objetivo dessa
categorização é viabilizar o rastreamento a partir de um resultado específico do
sistema, de volta para o encadeamento de regras que o produziram, apoiando o
profissional de tecnologia nos casos em que há necessidade de uma correção a ser
feita ou mesmo de mudanças nas regras em vigor.
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4.3

IMPLEMENTANDO REGRAS DE NEGÓCIO
Von Halle (2002) define como fase de implementação de uma regra de

negócio, a tradução do modelo lógico de regras em um modelo físico para a
tecnologia em que a regra será implementada.
Para

Von

Halle

(2002),

a

abordagem

de

regras

de

negócio

no

desenvolvimento de um sistema de informação resulta em um tratamento específico
para implementação das regras de negócio, como segue:
Separar as regras de forma que sua implementação não esteja no lógica
principal;
Separar as regras para que não estejam fixas no código dos aplicativos;
Separar as regras e tratá-las com soluções próprias ou ferramentas de
geração automática;
Rastrear as regras desde a especificação até sua implementação;
Externalizar as regras por meio de apresentação de sua definição em
liguagem natural nas mensagens de erro quando violadas;
Posicionar as regras para mudanças, privilegiando a implementação das
regras de forma mais flexível;
Posicionar as regras para mudanças, privilegiando estruturas de dados
mais flexíveis.
Um dos estudos sobre a implementação e a realização das regras de negócio
é apresentado por Morgan (2002), tendo como tema e preocupação a necessidade
de alinhar ações de tecnologia com objetivos do negócio. Outro aspecto reforçado
por Morgan (2002) é a tendência clara de aplicação de metodologias e processos no
desenvolvimento inicial de um sistema de informação, relegando-se a segundo plano
os estágios posteriores em que as modificações serão realizadas e por um longo
período.
O autor destaca como um dos objetivos do profissional de tecnologia, garantir
a melhor decisão de implementação de uma regra de negócio. Esse tema também é
abordado por Raj, Prabhakar, Hendryx (2008), que destacam a preocupação com a
automatização de aplicação de uma regra de negócio, que significa dizer que para
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uma regra ser automatizada, uma obrigação do sistema ou processo deve existir
para tratar sua aplicabilidade nas perspectivas: como , quando e onde, do arcabouço
de Zachman (1987).
Segundo Raj, Prabhakar, Hendryx (2008), não é trivial automatizar uma regra
de negócio, visto que existem várias opções

a serem escolhidas em tempo de

projeto (design) do sistema de informação. Além disso, muitas vezes implementar as
restrições impostas para aplicabilidade de uma regra de negócio pode ser uma
tarefa muito complexa, envolvendo vários passos e atividades coordenadas.
Na consideração de tais opções segundo Morgan (2002), são avaliados
fatores como a viabilidade de se manter a estratégia de longo prazo, o tempo de
resposta adequado sob altos volumes de processamento, o grau de aplicação das
regras para a garantia de integridade, a flexibilidade possível para permitir mudanças
ao longo do tempo e a capacidade de sustentar a operação do sistema, atendendo à
demanda de disponibilidade do negócio.
Essa preocupação também é refletida no trabalho de Lin, Embury e Warboys
(2007), que propõem uma ferramenta de apoio à implementação de regras de
negócio em aplicações de bancos de dados, tendo como objetivo, a obtenção de
apoio na análise de impacto de mudanças nos sistemas de informação. O trabalho
destaca as dificuldades encontradas pelas empresas em evoluir seus sistemas de
informação e garantir que estejam alinhados com as práticas do negócio.
Segundo Lin, Embury e Warboys (2007), quando as regras de negócio
mudam são muitas as dificuldades de evolução dos sistemas de informação, pois
normalmente elas estão implementadas em pequenos fragmentos de código e
dispersas em vários programas.
Para Morgan (2002), a consideração sobre a realização de uma regra de
negócio deve ser ponderada a partir dos fatores acima e a decisão pode apontar
para diferentes soluções técnicas, tais como:
Incorporação da regra de negócio como código de um programa –
importante a preocupação em estruturar o código de forma que o conjunto
de linhas que implementam uma regra de negócio esteja adequadamente
documentado, evitando que em manutenções futuras não sejam feitas
alterações que afetem a definição original;
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Funções – neste tipo de implementação a regra é tratada à parte do
código principal, sendo que a função para o tratamento da regra é
acionada quando necessário;
Componentes de regras – a exemplo das funções, um componente pode
ser criado para tratar uma regra ou um conjunto delas, permitindo a
aplicação do conceito de reutilização;
Mecanismos do banco de dados – existem regras de negócio que podem
ser implementadas a partir de recursos oferecidos pelos bancos de dados.
Dentre os mais comuns e aplicados atualmente destacam-se os recursos
de integridade referencial, rotinas armazenadas no banco e rotinas
disparadas a partir de regras do banco.
Ferramentas de regras – desenvolvidas com o objetivo de oferecerem
capacidades de definição, armazenamento e aplicação de regras. O uso
desta solução passa por análise de custo benefício para a empresa.
Uma outra abordagem é apresentada em Kamada e Mendes (2007), cuja
preocupação com a agilidade em atender às necessidades de mudança do negócio,
refletindo em adequação nos sistemas de informação, resultaram em uma proposta
de implementação da lógica do negócio sob duas perspectivas: das lógicas de
negócio mais voláteis e das lógicas de negócio mais estáveis.
Para a lógica de negócio mais volátil, a aplicação de mecanismos de
tratamento das regras de negócio, enquanto que para a lógica de negócio mais
estável, a implementação de serviços Web (Web Services). Kamada e Mendes
(2007) apresentam os conceitos de SOA (Service Oriented Architecture), ontologias
e repositórios e os resultados na forma de associação entre as regras de negócio e
os serviços Web implementados em tempo de execução dos aplicativos.

4.4

GERENCIANDO REGRAS DE NEGÓCIO
Para Von Halle (2002), o gerenciamento de regras de negócio é descrito

como sendo o gerenciamento de regras para uma comunidade de interesse nas
regras. Esta comunidade pode ser considerada a comunidade dos interessados em

58
um sistema de informação específico, ou em uma visão mais abrangente, os
interessados em toda a empresa.
Von Halle (2002) destaca, entre os propósitos do gerenciamento de regras de
negócio, a necessidade de disponibilizar as informações sobre as regras para todos
os envolvidos

e interessados da organização, bem como a de assegurar a

integridade e a segurança das informações providas. Dessa forma, o gerenciamento
das regras de negócio oferece recursos para que seja possível identificar as regras
implementadas e oferece possibilidades de maior rapidez na aplicação de mudanças
nas regras de negócio.
O gerenciamento de regras de negócio está associado a um requisito básico,
descrito como “não se pode controlar algo que não se pode identificar” MORGAN
(2002). O autor destaca, assim como Von Halle (2002), que preocupar-se com as
regras não termina quando suas definições estão completas. Deve-se considerar a
possibilidade de que persistam por um longo período e que sejam gerenciadas por
todo seu ciclo de vida.
Em Von Halle (2002), a proposta para gerenciamento de regras de negócio é
composta de quatro seções. Para cada seção, os passos e entregáveis que
estabelecem as práticas de gerenciamento de regras, são definidos. As seções
descritas em Von Halle (2002) são:
Definição do escopo do gerenciamento de regras de negócio: é necessário
definir as fronteiras na qual o gerenciamento de regras será realizado. É
provável que algumas regras capturadas em um projeto tenham jurisdição
sobre fronteiras de outros projetos;
Definição das responsabilidades na administração do repositório: trata-se
da definição das pessoas que têm a responsabilidade de gerenciar o valor
para o negócio de cada regra. Uma regra tem valor para o negócio se a
sua aplicação leva a um benefício do negócio e os custos de aplicá-la e
mantê-la são justificados;
Estabelecimento de um repositório de regras: um repositório de regras é
uma base de dados que contém as regras da organização e as informação
que a apóiam. Um repositório de regras deve facilitar todo o processo de
gerenciamento de regras por meio da aplicação de padrões, análises de
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impacto, relatórios de regras e acesso automatizado. O repositório provê
um único ponto de contato para as comunidades de interessados que
pesquisam as regras. As capacidades de pesquisa de um repositório de
regras devem existir para uma regra ou um grupo de regras;
Estabelecimento de um processo para o gerenciamento do repositório de
regras: a definição de processos de gerenciamento de regras trata dos
procedimentos para gerenciar mudanças das regras e análises de
impacto. Esta seção trata também da publicação dos procedimentos de
gerenciamento de regras para os profissionais das áreas de negócio e de
tecnologia.
Em Butleris e Kapocius (2002), a proposta do gerenciamento de regras de
negócio está associada a uma sequência de passos, que no entendimento dos
autores deve ser aplicado para qualquer regra de negócio, seja ela implementada
por um sistema de informação ou não. Os passos definidos a seguir estão ilustrados
na Figura 14:
1 – Documentar as características de domínio do negócio
Problema: Que metodologia deveria ser usada?
Butleris e Kapocius (2002) não apresentam proposta de solução por estar
fora do escopo do trabalho dos autores.
2 – Desenvolvimento de um modelo de dados para uso durante a
especificação de regras de negócio
Problema: Que modelo de dados deveria ser criado?
Proposta

[a]:

Uma

extensão

de

um

diagrama

de

entidades

e

relacionamentos.
3 – Formando um conjunto de definições de regras de negócio
Problema: Que metodologia utilizar para identificar regras e expressá-las
de forma não formal?
Proposta [b]: Utilização do Método de Ross para expressar regras de
negócio.
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4 – Expressando regras de negócio de forma formal. Modelo de dados deve
ser utilizado neste estágio
Problema: Que tipo de metodologia de classificação e formalização deve
ser utilizada?
Proposta [c]: Utilização do Método de Ross para expressar regras de
negócio.
5 – Estabelecendo um repositório de regras de negócio
Problema: Que metamodelo de regras deve ser utilizado e como deve ser
implementado?
Propostas [d] e [e]: Abordagem baseada em parâmetros e desenvolvido
para endereçar as propriedades especificadas no Método de Ross.
1. Característica de domínio do negócio

Abordagem por
parametrização

e

2. Modelo de Dados

a

3. Definições das regras de negócio

b

4. Formalização das regras de negócio

c

5. Repositório de regras de negócio

d

Extensão
Diagrama ER

Método
de Ross

Figura 14 – Modelo de processos de estruturação de regras de negócio
Fonte: Butleris e Kapocius (2002)

Para Morgan (2002)

existem diferentes alternativas de solução para o

gerenciamento de regras de negócio, podendo ser por meio de ferramentas
complexas ou o uso de repositórios. Adotar uma das duas opções é considerado
como fundamental, principalmente para grandes organizações, visto que o conjunto
de regras a serem gerenciadas e controladas pode chegar a milhares delas e
controlá-las de forma manual seria inviável.
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Bajec e Krisper (2004) realizaram um estudo de várias ferramentas e as
classificaram em três diferentes grupos:
Grupo A: ferramentas para o desenvolvimento de Sistemas de
Informações baseados em regras. Elas oferecem funcionalidades do tipo:
captura, formalização, modelagem e implementação. Normalmente
projetadas para atender a profissionais de tecnologia;
Grupo B: ferramentas para o desenvolvimento de aplicações baseadas em
conhecimento do negócio. São ferramentas com abordagem na ótica do
negócio e de sistemas. Oferecem mecanismos especiais chamados
rotinas de inferência;
Grupo C: ferramentas para a documentação do negócio da empresa.
Possuem a desvantagem de não darem suporte à implementação das
regras.
Graham (2006) realizou um estudo comparativo de três ferramentas de
mercado que podem ser utilizadas para o desenvolvimento de sistemas baseado em
componentes. Em sua conclusão e como resultado do trabalho, apontou a
identificação de forças e fraquezas de cada ferramenta, considerando diferentes
tipos de ambientes e aplicações em que se deseja utilizá-las. Segundo o autor, não
há uma ferramenta que possa ser considerada melhor, mas sim, determinada
ferramenta sendo indicada como a melhor para um contexto e necessidades
específicas.
Para Lin, Embury e Warboys (2007), apesar de existir a opção de tratar regras
de negócio fora do código do programa, com o uso de recursos como eventos e
ferramentas de gerenciamento de regras de negócio, esta abordagem não é
universal e aplicável em qualquer necessidade, pois acarreta em possíveis perdas
de desempenho quando há um número muito grande de regras ou quando as regras
são muito complexas.
Para Morgan (2002), apesar da variedade de opções, um aspecto relevante
na decisão de utilizar uma das ferramentas disponíveis é que elas em geral não
oferecem recursos de registro e mapeamento de todas as regras e lógicas do
negócio. O autor aponta para um cenário restrito, em que as ferramentas não são
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capazes de tratar as regras implementadas em um banco de dados ou na camada
de apresentação de uma aplicação.
O repositório definido em Morgan (2002) possue características muito
semelhantes às ferramentas do Grupo B descritas em Bajec e Krisper (2004), porém
são elaborados de forma a permitir o registro e documentação de todas as regras de
negócio da organização. Segundo Morgan (2002), as principais características
necessárias de um repositório são as capacidades de:
Localizar todas as regras que possuem mais de uma implementação;
Localizar o componente do sistema em que uma regra em particular foi
implementada;
Enumerar todas as regras que são implementadas em um dado
componente;
Identificar todas as regras que têm um tipo particular de implementação.
Para que um repositório ofereça as características acima mencionadas, é
importante estruturá-lo de forma que possa tratar as versões das regras e dos
aplicativos em que as regras foram implementadas. De forma complementar, o
conceito de variação também deve ser utilizado, o que significa destacar diferentes
implementações de uma mesma regra, ocorrendo a diferença por serem
disponibilizadas em outro ambiente ou contexto, como uma variação da regra
original.
O estudo apresentado por Morgan (2002) reforça a necessidade de escolha
da granulação necessária para o repositório, que pode ter o controle de versão por
regra, conjunto de regras ou modelo. Outra decisão a ser tomada é a necessidade
de controle histórico das mudanças e

o nível de detalhe a ser registrado: é

suficiente saber que determinada regra A não é compatível com a regra B hoje, ou é
necessário saber que a regra A um dia esteve atrelada à regra B.

4.5

CONCLUSÃO
A regra de negócio pode ser definida e classificada de forma única,

viabilizando o entendimento tanto para os profissionais das áreas de negócio como
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de tecnologia. Neste capítulo, apresentaram-se conceitos de estruturação formal,
classificação, implementação e gerenciamento das regras de negócio.
A aplicabilidade dos conceitos e classificações apóiam nas decisões e
validações de implementação das regras de negócio em sistemas de informação. Os
conceitos de gerenciamento de regras de negócio viabilizam a rastreabilidade de
regras de negócio desde as definições conceituais do negócio à implementação
física em um sistema de informação.
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5

MODELO DE REPOSITÓRIO DA RASTREABILIDADE DE REGRAS DE
NEGÓCIO

Neste capítulo, a proposta de um Modelo de Repositório de Rastreabilidade
de Regras de Negócio é apresentada. O repositório está fundamentado na
composição dos

elementos apresentados nos Modelo Conceitual e de

Rastreabilidade de Regras de Negócio.
Os modelos apresentam a regra de negócio como o elo de ligação entre a
origem das definições feitas no plano de negócio, até sua efetiva aplicação nos
processos de uma empresa. Para tanto, não só as definições do negócio ou
decisões de implementação são rastreadas, mas as razões que levaram à
determinada decisão fazem parte do conjunto de elementos do modelo.

5.1

MODELO PROPOSTO
As abordagens para o gerenciamento de regras de negócio apresentadas no

capítulo 4, item 4.4, consideram ferramentas de mercado ou repositório de regras de
negócio como alternativas de solução para que as organizações possam controlar e
gerenciar suas regras de negócio.
Morgan (2002) observa que um repositório de regras de negócio pode
oferecer condições para a documentação de regras de negócio da organização,
independentemente de serem implementadas em sistemas de informação e
independentemente da plataforma tecnológica do sistema de informação. Para
Morgan (2002) este é um cuidado a ser observado na comparação de ferramentas,
normalmente

restritas

ao

ambiente

específico

do

sistema

de

informação

implementado.
A partir das considerações feitas por Morgan (2002) sobre os benefícios de
um repositório de regras de negócio, e das propostas de Von Halle (2002) e Butleris
e Kapocius (2002)

sobre o gerenciamento de regras de negócio por meio de

repositórios, descritas no capítulo 4, item 4.4, apresenta-se uma proposta de
repositório de regras de negócio.
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Adicionalmente, os conceitos de rastreabilidade aplicados por usuários de
alto nível em rastreabilidade apresentadas por Ramesh e Jarke (2001) e descritas no
capítulo 2, item 2.3, são aplicados, resultando na proposta de um Modelo de
Repositório de Rastreabilidade de Regras de Negócio.
O Modelo de Repositório da Rastreabilidade de Regras de Negócio decorre
do Modelo Conceitual de Regras de Negócio e do Modelo de Rastreabilidade de
Regras de Negócio:
Modelo Conceitual de Regras de Negócio: elementos e associações que
compõem o registro do plano de ação de uma empresa, da estruturação
operacional realizada por meio das regras de negócio, e das associações
aos sistemas de informação que aplicam as regras de negócio definidas;
Modelo de Rastreabilidade de Regras de Negócio: elementos e
associações que compõem a aplicação dos conceitos de rastreabilidade
sobre decisões de negócio e de implementação das regras de negócio;
O Modelo de Repositório da Rastreabilidade de Regras de Negócio é um
modelo de dados, resultante da composição dos elementos e associações dos
modelos acima, tendo como objetivo viabilizar a gestão e o rastreamento das regras
de negócio por todo seu ciclo de vida.
Os modelos serão descritos com detalhe nas demais seções deste capítulo.
Aqui, apresenta-se uma visão geral deles e de suas principais decisões subjacentes.
O Modelo Conceitual de Regras de Negócio é composto por elementos e
associações entre os elementos do BMM (Business Motivation Model). Os
elementos representam os dados que uma determinada empresa deseja rastrear,
bem como, documentar as razões de decisões tomadas sobre estes dados.
Decidiu-se por apresentar este modelo em sub-modelos, procurando-se
melhorar a clareza na exposição do modelo completo e melhorar o destaque dos
diferentes interesses e envolvidos para cada sub-modelo descrito. Dessa forma,
tem-se o agrupamento de aspectos e elementos co-relacionados,

oferecendo

diferentes perspectivas do mesmo modelo. Os sub-modelos são: Motivação do
Negócio, Estrutura Conceitual da Regra de Negócio e Aplicação da Regra de
Negócio por meio de Sistemas de Informação.
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O primeiro sub-modelo, denominado Motivação do Negócio, apresenta a
perspectiva resultante das definições realizadas pelas áreas de negócio de uma
empresa, conforme apresentado em BRG (2007), a partir da elaboração de um plano
de negócio e da composição dos Fins e Meios definidos.
Os elementos do BMM, apresentados em BRG (2007) e descritos no capítulo
3, itens 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7., formam a composição de informações coletadas
e definidas pelos executivos e áreas de negócio da empresa, e estão aliados aos
conceitos de rastreamento de requisitos e regras de negócio, viabilizando o registro
da racionalidade das decisões.
Neste trabalho, o BMM é o pano de fundo para a estruturação do modelo de
rastreabilidade de regras de negócio e ponto central para que o modelo proposto
ofereça informações que apóiem as reavaliações e decisões futuras do negócio. Os
elementos definidos no BMM estão apresentados e foram transcritos para este
capítulo, de acordo com os conceitos e termos apresentados no capítulo 3, itens 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7.
O segundo sub-modelo, denominado Estrutura Conceitual da Regra de
Negócio, apresenta os atributos que compõem uma regra de negócio. Os atributos
vão desde sua definição até os critérios de classificação e histórico dos estágios de
evolução da regra, definições estas feitas pelas áreas de negócio. Neste submodelo, os elementos foram criados a partir dos conceitos expostos em Ross (2003)
e OMG (2006), no capítulo 4, itens 4.1 e 4.2, respectivamente.
Os tipos de controle propostos por Ross (2003) são modelados de forma a
registrar, sob a ótica da rastreabilidade, que tipo de comportamento é esperado para
cada regra de negócio. De forma complementar, os elementos conceituais do
Método de Ross em Ross (1997) são definidos sob a ótica de registro da forma de
implementação de uma regra de negócio.
Por último, o sub-modelo denominado Aplicação das Regras de Negócio por
meio de Sistemas de Informação, criado para agrupar os elementos que compõem a
solução de implementação de uma regra de negócio. Como resultado, viabiliza-se o
rastreamento da regra de negócio nos componentes do sistema de informação
desenvolvidos, estando baseado nos conceitos expostos no capítulo 4, item 4.4.
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A base de informações do sub-modelo é composta exclusivamente por
definições feitas pelo profissional de tecnologia, tendo como objetivo associar os
componentes lógicos e físicos da solução do sistema de informação às definições e
características da regra, feitas pela área de negócio.
A avaliação das alternativas de solução técnica de implementação das regras
de negócio é relevante na perspectiva da rastreabilidade, sendo a decisão de
implementação direcionada pelas características da regra de negócio a ser aplicada
pelo sistema de informação.
A partir dos elementos rastreáveis do Modelo Conceitual de Regras de
Negócio, apresenta-se o Modelo de Rastreabilidade das Regras de Negócio. Os
elementos do modelo estão estruturados de forma a aplicar os conceitos de
racionalidade apresentados por Ramesh e Jarke (2001). O embasamento conceitual
utilizado é descrito no capítulo 2, item 2.1, a partir das dimensões do meta-modelo
de rastreabilidade propostas e capítulo 2, item 2.3, a partir do modelo de referência
de rastreabilidade normalmente tratadas por usuários alto nível em rastreabilidade.
Ramesh e Jarke (2001) abordam a racionalidade das decisões como o elo de
ligação entre os elementos de um modelo de rastreabilidade. Os autores destacam a
importância da transparência nas decisões tomadas, que depende do registro
adequado de premissas, argumentos e alternativas consideradas durante o
processo de análise e decisão. É neste contexto que o presente trabalho trata a
racionalidade das decisões como estrutura central para aplicações dos conceitos de
rastreabilidade no repositório de regras de negócio proposto, visto que os elementos
do modelo existem ou deixam de existir como resultado de decisões tomadas pela
empresa.
A perspectiva da racionalidade considerada pelos usuários alto nível em
rastreabilidade por Ramesh e Jarke (2001) e descritas no capítulo 2, item 2.3, é
aplicada nesse trabalho. Tal abordagem tem como objetivo, viabilizar o registro do
entendimento e das justificativas que resultam em um plano de negócio de uma
empresa, representado pelos elementos do BMM no sub-modelo Motivação do
Negócio e associados aos elementos que compõem o Modelo de Racionalidade das
Decisões.
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Apesar da preocupação com o histórico de mudanças na perspectiva do “o
quê” mudou, o Modelo de Rastreabilidade de Regras de Negócio proposto neste
trabalho, complementa a visão de Morgan (2002), registrando “por quê” mudou, ou
seja, a racionalidade das decisões.
O resultado no Modelo de Rastreabilidade de Regras de Negócio é
representado por perspectivas da rastreabilidade, que estão associadas aos submodelos do Modelo Conceitual de Regras de Negócio:
Motivação do Negócio – está representada pelos elementos que compõem
o Sub-Modelo Motivação do Negócio e Características das Regras de
Negócio;
Sistemas de Informação - está representada pelos elementos que
compõem o Sub-Modelo Aplicação da Regra de Negócio por meio de
Sistemas de Informação.
Razão – está representada pelos elementos que representam a estrutura
e justificativas de decisões de uma empresa.
Vale ressaltar que conceitualmente, os elementos rastreáveis e afetados por
uma decisão não se restrigem às regras de negócio. Entretanto, como limitação do
escopo do trabalho, o Repositório da Rastreabilidade de Regras de Negócio aborda
a composição de elementos e associações que afetam o conjunto de regras de
negócio de uma empresa.
A notação adotada para apresentação dos Modelo Conceitual e de
Rastreabailidade de Regras de Negócio é a notação UML (Unified Modeling
Language). A divisão dos modelos e sub-modelos apresenta os elementos por meio
de classes da notação UML, havendo elementos que estão apresentados em mais
de um modelo, porém representando uma mesma classe.

5.2

MODELO CONCEITUAL DA REGRA DE NEGÓCIO

5.2.1 Sub-modelo – Motivação do Negócio
O sub-modelo Motivação do Negócio é composto pelos elementos contidos
no BMM, representando o entendimento e a abordagem em BRG (2007) de que,
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uma empresa quando define objetivos para suas atividades do negócio deve ser
capaz de expressar os motivos que a levaram a determinadas decisões e que
resultados quer atingir.
A base deste sub-modelo é o BMM, que coloca em primeiro plano, Fins e
Meios, com seus respectivos elementos e associações. O sub-modelo Motivação do
Negócio trata exclusivamente dos elementos resultantes das decisões tomadas e
não há nenhum elemento neste sub-modelo que não faça parte do BMM.
Entretanto, o BMM está aqui representado por um sub-conjunto de elementos
que resultam no sub-Modelo Motivação do Negócio. Apesar de todos os elementos
do BMM estarem representados, as associações são definidas a partir do conceito
apresentado em BRG (2007), em que as associações entre os elementos são em
sua maioria opcionais e de muitos para muitos. Sendo assim, as associações e
características das associações do modelo proposto, refletem exclusivamente
aquelas que são necessárias para a contextualização da proposta do trabalho.
O sub-modelo de Motivação do Negócio está representado na Figura 15.
Impacto
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*
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É validado por

Modifica

Influenciador
Externo

Avaliação

*
*

Verifica

1

1
É responsável por

Meio

0..*

Viabiliza

*

É responsável por

Decisor

1

Fim

0..*

1

Governa

*

*
Missão

É validado por

*
*

Curso de
Ação

*

*
Parte de

1..*

Diretriz

*

1..*
Suporta

Resultado
Esperado

*

*
Parte de

Estratégia

*

Implementa

Tática
Meta

*

Deriva

Parte de

*
*

Política de
Negócio

*

*

Regra de
Negócio
Interna

Figura 15 – Sub-Modelo Motivação do Negócio
Fonte: A autora
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Negócio

Visão
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A relevância deste sub-modelo está em apresentar os elementos conceituais
de motivação do negócio e que se refletem, para o escopo do trabalho, em regras de
negócio que são criadas ou afetadas por decisões da empresa. Na perspectiva da
rastreabilidade, a associação das regras de negócio com a origem de sua existência,
permite que as razões que resultaram em tais regras possam ser respondidas
adequadamente.
O elemento Fim contempla a Visão da empresa e seus Resultados
Esperados, sendo que estes podem fazer parte da definição de outros Resultados
Esperados. Um Resultado Esperado pode ser uma Meta ou um Objetivo de Negócio
da empresa. Os elementos que compõem Fim da empresa expressam o que se quer
atingir, e não o plano de como será atingido.
Segue um exemplo dos elementos acima descritos, conforme Figura 16. Para
os elementos acima descritos e demais elementos deste capítulo, um exemplo foi
criado. O exemplo aborda o contexto de negócio e de sistemas de informação de
uma empresa aérea fictícia.
Fim

Visão
Ser a maior e mais rentável companhia aérea da América do Sul

Resultado Esperado
Meta - Oferecer os melhores serviços da indústria
Objetivo - Aumentar em 10% as vendas em relação ao ano de 2008

Figura 16 – Exemplo de Fim de uma empresa aérea
Fonte: A autora

Um Meio pode ser uma Missão, um Curso de Ação ou uma Diretriz. Segundo
o BMM, um Meio pode ser um dispositivo, capacidade, técnica, instrumento,
restrição, método ou qualquer outro recurso utilizado na realização dos Fins
definidos. A Missão, que representa atividades operacionais da empresa de forma a
operacionalizar uma Visão, tem as Estratégias como componente do plano de sua
realização.
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Um Curso de Ação é governado pelas Diretrizes e para ser realizado pode
necessitar de um outro Curso de Ação, bem como ser composto de outros Cursos
de Ação. Um Curso de Ação contempla a definição de uma Estratégia ou uma Tática
a ser aplicada pela empresa. A estratégia é um elemento do plano que busca obter
as melhores condições para a empresa e é implementada por meio de Táticas.
Uma Diretriz pode ser uma Política do Negócio ou uma Regra de Negócio
Interna. O termo Regra de Negócio do BMM será substituído por Regra de Negócio
Interna, representando todas as regras definidas única e exclusivamente pela
empresa.
Uma Política de Negócio tem como objetivo, governar ou guiar uma empresa
e pode ser composta de outras Políticas de Negócio. Cada Regra de Negócio
Interna introduz uma obrigação ou necessidade do negócio e é derivada de uma
Política de Negócio.
Segue um exemplo dos elementos acima descritos, conforme Figura 17,
considerando-se o sub-modelo de Motivação de Negócio de uma empresa aérea
fictícia.
Meio

Missão
Oferecer malha de vôos no Brasil e América do Sul para clientes a negócio e a passeio
Curso de Ação
Estratégia – Fidelizar clientes
Tática – Criar programa de fidelização
Diretriz
Política de Negócio – Vendas para clientes não cadastrados deve passar por controle anti-fraude
Regra de Negócio Interna– Na primeira compra do cliente não oferecer pagamento com
cartão de crédito

Figura 17 – Exemplo de Meio de uma empresa aérea
Fonte: A autora

Uma empresa pode possuir Influenciadores, sejam eles internos ou externos.
Os influenciadores internos, referindo-se ao ambiente interno da empresa e os
externos ao ambiente externo da empresa. Segue um exemplo de Influenciadores,
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conforme Figura 18, considerando-se o sub-modelo de Motivação de Negócio de
uma empresa aérea fictícia.
Influenciador
Influenciador Externo
Concorrente – Nova empresa aérea passa a operar em 2009
Ambiente – Fraudes com cartão de crédito
Influenciador Interno
Recurso – Frota nova com idade média inferior a 5 anos
Valor corporativo implícito – Funcionários no atendimento são prestativos e atenciosos

Figura 18 – Exemplo de Influenciadores de uma empresa aérea
Fonte: A autora

A partir da Visão e Resultados Esperados, Avaliações são realizadas. A
Avaliação representa o processo de análise crítica e julgamento da natureza,
relevância e mérito da questão, podendo ser considerada uma: Força, Fraqueza,
Oportunidade ou Ameaça.
Uma avaliação pode resultar na identificação de Impactos em Potencial. Estes
impactos podem representar ganhos em potencial ou riscos para a empresa. Uma
avaliação pode afetar um Meio já definido pela empresa, ou resultar em novas
definições de Missão, Curso de Ação ou Diretriz.
Segue um exemplo dos elementos acima descritos, conforme Figura 19,
considerando-se o sub-modelo de Motivação de Negócio de uma empresa aérea
fictícia.
Avaliação

Impacto Potencial

Ameaça
Fraudes com cartão de crédito clonado

Risco
Perda de Receita

Oportunidade
Aumento de receita devido aumento
de vendas com fidelização de clientes

Retorno Potencial
Crescimento das vendas em 10%

Figura 19 – Exemplo de Avaliações e Impactos Potenciais de uma empresa aérea
Fonte: A autora
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5.2.2 Sub-modelo – Estrutura Conceitual da Regra de Negócio
Neste sub-modelo, os componentes apresentados formam a estrutura
conceitual de uma regra de negócio, os tipos de controle que podem exercer e seus
estágios de evolução.
Em OMG (2008), descreve-se a forma estruturada de se representar e
descrever uma Regra de Negócio, sendo esta composta de Termos e Fatos,
conforme descrição conceitual apresentada no Capítulo 4, item 4.1. Fatos são
compostos de no mínimo um Termo e Regra de Negócio é composta de no mínimo
um Termo e um Fato.
A Regra de Negócio pode ser uma Regra de Negócio Interna ou Externa. As
Regras de Negócio Externas são necessariamente definidas por entidades externas
à empresa, tais como órgãos reguladores e órgãos governamentais, definidos no
modelo como Órgão Externo. As Regras de Negócio Internas, elemento descrito no
item 5.2.1 deste capítulo, são definidas pela empresa e estão associadas a um
responsável denominado Decisor, estando esta associação representada no submodelo Motivação do Negócio, em que um Decisor é responsável pela definição de
um ou vários Meios da empresa.
Uma Regra de Negócio exerce diferentes tipos de controle, conforme descrito
em Ross (2003). Neste sub-modelo, os tipos de controle são chamados de
Classificação Funcional e podem ser: Projetora, Rejeitora ou Produtora. Os tipos de
controle estão descritos no capítulo 4, item 4.2.
A classificação e formação de definição de uma regra de negócio é proposta
no sub-modelo Estrutura Conceitual da Regra de Negócio, tendo como base, os
elementos denominados Família de Regra e Tipo de Regra do Método de Ross,
definidas em Ross (1997) e descritas no capítulo 4, item 4.2. Porém, não é escopo
do presente trabalho abordar no Modelo Conceitual ou de Rastreabilidade de Regras
de Negócio, a proposta de solução para apresentação e uso dos recursos gráficos
propostos por Ross (1997).
Segue um exemplo dos elementos acima descritos, conforme Figura 20,
considerando-se o sub-modelo Estrutura Conceitual da Regra de Negócio de uma
empresa aérea fictícia.
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Regra de Negócio Interna
R20 – Na primeira compra do cliente não oferecer pagamento
com cartão de crédito
Termo
Cliente

Termo
Cartão de Crédito

Fato
Primeira compra do Cliente

Fato
Não oferecer pagamento com
Cartão de Crédito

Classificação Funcional
Rejeitora

Estado
Efetivada

Família
Verificador Posição

Tipo Regra Família
Mais Baixo

Figura 20 – Exemplo de uma Regra de Negócio Interna de uma empresa aérea
Fonte: A autora

A representação dos estágios de evolução de uma regra de negócio é feita
por meio do elemento denominado Estado. Os Estados de uma regra de negócio
neste trabalho são considerados exemplos, podendo ser configurados e tratados de
acordo com a necessidade de cada empresa ou projeto .
Este elemento é utilizado para o registro das etapas pelas quais uma regra de
negócio pode passar, sendo, na ótica dos conceitos de rastreabilidade, uma forma
de se obter o histórico de mudanças de determinada regra de negócio, seja em seu
ciclo de vida, seja na linha do tempo. No sub-modelo proposto, os Estados podem
ser:
Definida – a regra foi descrita e registrada por um Envolvido;
Em análise – a regra encontra-se em análise e ainda não está sendo
aplicada;
Efetivada – a regra neste estágio está sendo aplicada nos processos da
empresa;
Suspensa – a regra não deve ser aplicada temporariamente nos processos
da empresa;
Cancelada – a regra deixa de existir e ser aplicada para os processos da
empresa;
Substituída – a regra é cancelada e substituída por outra Regra de Negócio.
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O sub-modelo de Estrutura conceitual da Regra de Negócio está
representado na Figura 21.
Definida

Em análise

Efetivada

Suspensa

Cancelada

Substituída
1..*

Fato
1

1..*

Termo

0..*
É parte de

1..*

Estado

É parte de

1..* É atribuído para

0..*

É parte de
0..*

Tipo de
Regra

1

Substitui

1

Regra de
Negócio

0..*

Valida
0..*

1..* Possui

1..*

1..*

Validada por
0..*

*

1

Classificação
Funcional

Dispara

É derivada

1

Família
de Regra
Regra de
Negócio
Interna

Órgão
Externo

Definida por
1

0..*

Regra de
Negócio
Externa

0..*

Projetora

Produtora

Rejeitora

Figura 21 – Sub-Modelo Estrutura Conceitual da Regra de Negócio
Fonte: A autora

5.2.3 Sub-modelo – Aplicação da Regra de Negócio por meio de Sistemas de
Informação
O Modelo Conceitual de Regras de Negócio considera a abordagem
apresentada por Bajec e Krisper (2001), que trata a regra de negócio como presente
tanto nas modelagens de negócio, como nas modelagens de sistemas de
informação. Diante desse cenário, na perspectiva de rastreabilidade e da proposta
deste trabalho, a regra de negócio é considerada única, atuando como ponto de
integração entre o negócio e a tecnologia que o suporta.
Portanto, o rastreamento das regras de negócio para os sistemas de
informação que as aplicam tem como principal objetivo apoiar as ações de
mudanças futuras, conforme destacado em Morgan (2002).
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O sub-modelo não considera uma metodologia, ou conjunto estruturado de
práticas de desenvolvimento de sistemas, específica. Desta forma, os elementos
propostos e que estão associados às etapas de projeto e implementação, podem ser
definidos

conforme

metodologia

e

plataforma

tecnológica

utilizadas

no

desenvolvimento do sistema de informação de cada empresa ou projeto.
O sub-modelo de Aplicação da Regra de Negócio por meio de Sistemas de
Informação é composto pelos elementos que viabilizam a associação de Regra de
Negócio, elemento descrito no item 5.2.2 deste capítulo, aos Artefatos de
Especificação Lógica e Componentes de Implementação.

Por Arterfato de

Especificação Lógica consideram-se os artefatos utilizados para a elaboração do
projeto de um sistema de infomação. Por Componente de Implementação,
consideram-se os produtos do desenvolvimento de um sistema de informação, por
exemplo: programas, tabelas, funções, etc.
O presente trabalho apresenta os elementos Tipo de Artefato e Tipo de
Implementação, como elementos classificadores dos diversos tipos de Artefatos de
Especificação Lógica e Componentes de Implementação que um projeto de
desenvolvimento de sistemas de informação pode produzir, respectivamente.
Como resultado, a proposta do sub-modelo de Aplicação das Regras de
Negócio por meio de Sistemas de Informação, tem como objetivo representar os
elementos associados à implementação e aplicação das regras de negócio,
oferecendo condições de rastrear a regra de negócio nos componentes de
implementação do sistema de informação.
Segundo o BRG (2007), as Regras de Negócio são a alavanca necessária
para se construir soluções de negócio e sistemas flexíveis e eficazes. Para tanto,
não só a definição da regra em si, mas suas características e histórico passado de
mudanças são informações relevantes para que o profissional de tecnologia possa
decidir sobre a solução técnica mais adequada.
Adicionalmente, o conceito de Perfil de Mudança é descrito neste sub-modelo
e é parte integrante da proposta deste trabalho. Conforme destacado no capítulo 4,
item 4.3 Implementando Regras de Negócio, Morgan (2002) reforça a importância de
tomar decisões técnicas de implementação baseadas em estratégias de longo prazo.
Para tanto, o Perfil de Mudança de uma regra de negócio é fonte de informação para
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a análise e decisão técnica de implementação. Esta abordagem visa oferecer maior
flexibilidade do sistema de informação para atender necessidades de mudança do
negócio ao longo do tempo.
O Perfil de Mudança é composto por Nível de Estabilidade e Antecedência da
Mudança. O Nível de Estabilidade define a quantidade de vezes em que uma
determinada regra pode ser alterada, podendo variar entre nunca e diariamente.
Antecedência da Mudança define o tempo de antecedência em que o conhecimento
da mudança de determinada regra é possível.
A proposta de definição e uso destes dois elementos, é oferecer ao
profissional de tecnologia um apoio adicional no embasamento de decisões de
implementação. O capítulo 4, item 4.3, apresenta e descreve exemplos dados em
Morgan (2002) para soluções técnicas, as quais são denominadas neste trabalho de
Tipo de Implementação.
Exemplos de decisões técnicas que a análise de comportamento de mudança
de uma regra de negócio pode definir, são dados a seguir:
O valor mínimo de transação com cartão de crédito é de R$ 15,00 – esta
regra pode ser alterada com freqüência mensal e definida uma semana
antes do primeiro dia do mês. Neste caso, recomenda-se uma
implementação parametrizada na base de dados, caso contrário, a cada
mês os programas que tratam esta regra deverão passar por alteração de
código.
A data de fim de validade deve ser maior que a data de início de validade
do bilhete de passagem – esta regra não tem características de mudanças
freqüentes e a decisão de mudança não é tomada com menos de um mês
de antecedência. Neste caso, a regra pode ser implementada via
codificação do programa, pois uma parametrização da base de dados
implicaria em utilização de recursos de acesso e processamento de dados
desnecessários a cada venda de passagens.
A Figura 22 ilustra os elementos e associações descritos acima e que formam
o sub-modelo Aplicação da Regra de Negócio por meio de Sistema de Informação.
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Tipo de
Implementaçào

Possui

*

1

0..*

É verificada 1..*
por

Perfil de
Mudança

É rastreada

0..*

1..*

*

Componente de
Implementação

1

*
*

É parte de

Regra de
Negócio
0..*

*

Possui

Possui

0..* É rastreada

*

Artefato
Especificação
Lógica

Nível
Estabilidade

Antecedência
Mudança

Possui
1

*

Tipo de
Artefato

Figura 22 – Sub-Modelo Aplicação da Regra de Negócio por meio de Sistema de
Informação
Fonte: A autora

Segue um exemplo dos elementos acima descritos, conforme Figura 23,
considerando-se o sub-modelo de Aplicação da Regra de Negócio por meio de
Sistema de Informação de uma empresa aérea fictícia.
Regra de Negócio Interna
R20 – Na primeira compra do cliente não oferecer pagamento
com cartão de crédito
Antecedência Mudança
Mais de três meses

Estabilidade
Alta

Tipo Componente Lógico
Caso de Uso
Entidade

Artefato Especificação Lógica
Caso de Uso – Emitir passagem com reserva
Caso de Uso – Emitir passagem sem reserva
Entidade – Meios de Pagamento

Tipo Componente Físico
Função de Banco de Dados
Tabela

Componente Físico
Função – Selecionar meios de pagamento
Disponíveis
Tabela – Meios de Pagamento

Figura 23 – Exemplo de Sistema de Informação de uma empresa aérea
Fonte: A autora
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5.3

MODELO DE RASTREABILIDADE DA REGRA DE NEGÓCIO

O objetivo do Modelo de Rastreabilidade de Regras de Negócio é possibilitar
a composição de elementos rastreáveis, de forma que possam ser adaptados para a
necessidade específica de cada empresa ou projeto. Nele, os elementos de
decisões são rastreados, assim como a racionalidade de tais decisões, sendo esta
uma das principais preocupações de usuários alto nível quando se trata de aplicação
dos conceitos de rastreabilidade, conforme apontado por Ramesh e Jarke (2001).
O tema de racionalidade das decisões é abordado pelo BRG (2007), que trata
na descrição conceitual dos elementos do Modelo o aspecto de rastreabilidade e o
apresenta como crítico para o histórico de decisões da empresa.
Conflitos nascem da identificação de impactos no negócio ou impossibilidade
de se atingir os resultados esperados. Com isso, a rastreabilidade das diferentes
alternativas avaliadas, premissas, pontos de vista e objetivos dos envolvidos
permitem a adequada transparência nas decisões, bem como o apoio em decisões
de mudanças futuras.
Ramesh e Jarke (2001) destacam a prática comum nas empresas em não se
preocuparem com o registro detalhado dos argumentos que apóiam uma
determinada decisão. Entretanto, durante o ciclo de vida de projetos as decisões,
necessidades e pessoas mudam. O entendimento de decisões, tomadas por um
grupo em um determinado momento, é relevante para que outros grupos em
momentos futuros possam considerar como base avaliações e decisões passadas.
O Modelo de Rastreabilidade de Regra de Negócio trata a tomada de
decisões em uma visão mais ampla do que a própria regra, permitindo o
entendimento da racionalidade envolvida nas decisões, pois a regra de negócio
pode ter sua origem nas decisões e pode muitas vezes resolver conflitos entre
Objetivos de Negócio e Metas definidos pela empresa.
O modelo trata a rastreabilidade a partir do elemento denominado Item
Rastreável. O conceito e estrutura de elementos apresentados a partir de um Item
Rastreável tem como referência, o meta-modelo de rastreabilidade de requisitos
proposto em Letelier (2002) e apresentado no capítulo 2, item 2.1. O meta-modelo
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propõe considerar como especificação rastreável, definições em texto livre, artefatos
da notação UML (Unified Modeling Language) e a racionalidade das decisões.
O elemento Item Rastreável representa:
Motivação do Negócio: os elementos rastreáveis dos sub-modelos
Motivação do Negócio e Estrutura Conceitual da Regra de Negócio. Sendo
Motivação do Negócio a representação dos elementos que representam
as áreas Fim, Meio, Influenciador e Avaliação do BMM, bem como, os
elementos de definição e classificação de uma Regra de Negócio;
Sistema de Informação: os elementos rastreáveis do sub-modelo
Aplicação da Regra de Negócio por meio de Sistema de Informação.
Sendo Sistema de Informação a generalização dos elementos Artefato de
Especificação Lógica e Componente de Implementação;
Razão: os elementos que compõem a racionalidade das decisões,
representado na Figura 25 e embasados nos conceitos apresentados no
capítulo 2, item 2.3.
Por fim, o modelo representa a proposta de associação entre um Item
Rastreável e um Decisor, atribuindo a responsabilidade pela definição de um Item
Rastreável no processo decisório.
As Figura 24 ilustra o Modelo de Rastreabilidade de Regras de Negócio na
perspectiva dos itens rastreáveis.
Afeta
1..*

Item
Rastreável

É responsável por
0..*

1

Decisor

0..*

Motivação do
Negócio

Razão

Fim

Meio

Influenciador

Sistema
Informação

Avaliação

Artefato
Especificação
Lógica

Componente de
Implementação

Figura 24 – Modelo de Rastreabilidade de Regra de Negócio – Itens Rastreáveis
Fonte: A autora
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O elemento Razão representa a estrutura de informações que compõe as
decisões da empresa, e tem seus elementos ilustrados na Figura 25. Portanto, a
base desta proposta trata as informações consideradas relevantes para a
representação das razões que levaram a empresa a tomar determinada decisão. De
acordo com o estudo realizado por Ramesh e Jarke (2001) e descrito no capítulo 2,
item 2.3, normalmente a preocupação com a razão das decisões existe nos usuários
de alto nível em rastreabilidade.
O elemento central da racionalidade de decisões é o elemento Decisão, que
tem sua origem motivada pela necessidade de se avaliar e definir eventualmente
novos rumos para a empresa, a partir de um Impacto Potencial identificado,
elemento descrito no item 5.2.1 deste capítulo.
Toda decisão é tomada por um Decisor, elemento descrito no item 5.2.1 deste
capítulo, que pode ser por exemplo, um Funcionário da empresa com autonomia
para tal, a representação de um Departamento ou um Comitê estabelecido para este
fim.
As Alternativas possíveis para uma Decisão são compostas por Premissas
consideradas e Argumentos elaborados durante o processo decisório. As
Avaliações, elemento descrito no item 5.2.1 deste capítulo, verificam as Premissas
que foram assumidas e validam os Argumentos que foram elaborados.
As Decisões são tomadas com base nas Alternativas de solução
identificadas, sendo que a Alternativa definitivamente escolhida é representada por
associação específica, denominada “É escolhida”.

Cada Decisão pode ser

composta por um ou vários elementos afetados pela Decisão tomada, sendo estes
os elementos rastreáveis, definidos ou revistos a partir de uma Decisão e
denominados neste modelo como Item Decisão.
Embora o Modelo de Rastreabilidade de Regra de Negócio represente de
forma conceitual que qualquer elemento denominado Motivação do Negócio e
Sistemas de Informação possa ser um item rastreável, o presente trabalho restringe
seu escopo à regra de negócio.
Para a elaboração do Repositório da Rastreabilidade de Regras de Negócio,
somente o registro das informações associadas às decisões que afetam as regras
de negócio de uma empresa ou projeto são representados.
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A Figura 25 ilustra o Modelo de Rastreabilidade de Regras de Negócio na
perspectiva das decisões.
Impacto
Potencial
1..*

É resolvido por

Item Decisão

É parte de
1..*

1..*

Decisão

1

0..*
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0..*
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1
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1

1..*
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Alternativa
Sistema
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*
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0..*
0..*
Depende de

0..*

1..* É parte de

Premissa

*

Departamento

*

Argumento

Comitê

*

0..*
0..*
É parte de

*

É verificada por

Avaliação

*

É validado por

Figura 25 – Modelo de Rastreabilidade de Regra de Negócio – Racionalidade das
Decisões
Fonte: A autora

5.4

REPOSITÓRIO DA RASTREABILIDADE DE REGRAS DE NEGÓCIO
Morgan (2002) e Von Halle (2002) destacam, como um das principais

preocupações da gestão de regras de negócio, o rastreamento por todo seu ciclo de
vida. Para Von Halle (2002), quando uma empresa define a forma que irá gerenciar
suas regras de negócio, ela deve considerar a probabilidade de que as regras
persistam por um longo período e que mudanças aconteçam durante seu ciclo de
vida.
Morgan (2002) destaca que para que o rastreamento seja viável, existe a
necessidade de criar-se um repositório das informações modeladas, pois na maioria
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das vezes, o volume de regras de negócio inviabiliza tratamento manual ou em
planilhas.
Von Halle (2002) define repositório de regras como uma base de dados que
contém as regras da organização e as informação que a apóiam. A autora destaca a
importância de que um repositório de regras deve facilitar todo o processo de
gerenciamento de regras por meio da aplicação de padrões, análises de impacto,
relatórios de regras e acesso automatizado.
Em Morgan (2002), o repositório de regras de negócio é apresentado como
essencial na documentação e rastreamento das regras de negócio. Na perspectiva
do autor, os sistemas de informação possuem um volume de regras implementadas
na qual faz-se necessário rastrear o que acontece, como as regras podem ser
agrupadas e como confirmar se um conjunto de regras aplicadas por meio de lógica
intrínseca funciona coerentemente.
A relevância de construir-se um repositório de regras de negócio está
associada diretamente aos aspectos relacionados às necessidades de mudança.
Partindo-se do princípio de que as mudanças são normais, entende-se que estar
preparado para tratá-las adequadamente é uma boa estratégia para reduzirem-se os
esforços e possibilidades de erros envolvidos.
A proposta do repositório de rastreabilidade de regras de negócio toma como
base as capacidades e características de um repositório propostos em Morgan
(2002) e Von Halle (2002) e descritos no capítulo 4, item 4.4. Von Halle (2002)
destaca como uma das características que um repositório deve possuir, sua
capacidade de realizar pesquisas, seja para uma regra ou um grupo de regras.
Como resultado, a estrutura de dados do repositório proposta visa oferecer
condições de pesquisa aos dados e diferentes visões resultantes, entre elas as
propostas por Morgan (2002):
Lista de regras que possuem mais de uma implementação;
Componentes do sistema em que uma regra em particular foi
implementada;
Lista das regras implementadas em um dado componente;
Lista das regras que tem um tipo particular de implementação.
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O repositório é apresentado na forma de um modelo de dados, aplicando-se a
notação de um MER (Modelo de Entidade e Relacionamento). Entretanto,
aplicação dos conceitos de normalização,

a

técnica utilizada para eliminar

redundâncias e evitar problemas na implementação de um banco de dados
relacional, resulta em entidades e relacionamentos complementares.
A estrutura de dados proposta para a definição e classificação das regras de
negócio é elaborada a partir dos elementos e associações apresentadas no Modelo
Conceitual de Regra de Negócio, sub-Modelo Estrturura Conceitual da Regra de
Negócio, item 5.2.2 deste capítulo.
As entidades e relacionamentos que viabilizam o rastreamento das regras aos
sistemas de informação que as implementam é formada a partir dos elementos do
Modelo Conceitual da Regra de Negócio, sub-Modelo Aplicação da Regra de
Negócio por meio de Sistema de Informação, apresentado no item 5.2.3 deste
capítulo.
Além das capacidades acima listadas, o repositório proposto visa oferecer
recursos de rastreamento das decisões tomadas na empresa e os impactos gerados
no conjunto de regras de negócio já existentes ou novas. O embasamento para a
definição dos dados a serem registrados no repositório são compostos a partir dos
elementos do Modelo de Rastreabilidade de Regras de Negócio, apresentado no
item 5.3 deste capítulo.
O sub-Modelo Motivação do Negócio, apresentado no item 5.2.1 deste
capítulo, contextualiza no ambiente do negócio a estrutura de elementos e
associações desde a Visão da empresa às Regras de Negócio responsáveis por
operacionalizar Metas, Objetivos e Políticas do Negócio.
Vale ressaltar, que não é escopo deste trabalho, apresentar uma proposta de
rastreamento para todos os elementos do sub-Modelo Motivação do Negócio,
estando a proposta restrita ao tema de rastreabilidade de regras de negócio.
A apresentação do modelo está organizada e apresentada em:
uma visão gráfica, com a representação do MER dividido em partes;
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tabelas de associação entre os elementos dos Modelos Conceitual e de
Rastreabilidade de Regras de Negócio, apresentados neste capítulo nos
itens 5.2 e 5.3 respectivamente, com as entidades do repositório;
lista das entidade do repositório, contendo nome, tipo e descrição dos
atributos.
As partes do repositório estão apresentadas na sequência indicada no
Quadro 14, tendo como objetivo, simplificar a visualização gráfica das entidades e
relacionamentos propostos, associando-as aos elementos definidos nos Modelos
Conceitual e de Rastreabilidade de Regras de Negócio, conforme segue:

Repositório de Regras de Negócio

Modelos Conceitual e de Rastreabilidade de
Regras de Negócio

Parte 1 – Definição e Classificação das
Regras de Negócio

Modelo Conceitual de Regra de Negócio

Parte 2 – Sistemas de Informação

Modelo Conceitual de Regra de Negócio

Sub-Modelo Estrutura Conceitual da Regra de
Negócio

Sub-Modelo Aplicação da Regra de Negócio
por meio de Sistemas de Informação
Parte 3 – Razão das Decisões

Modelo de Rastreabilidade de Regras de
Negócio

Quadro 14 – Sequência de apresentação das partes do respositório proposto
Fonte: A autora

A primeira parte do repositório da rastreabilidade de regras de negócio,
denominada Definição e Classificação das Regras de Negócio, é apresentada na
Figura 26. Nesta primeira parte, representa-se as entidades do repositório que
viabilizam o registro da definição estruturada, classificação e histórico dos estados
da regra de negócio.
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Figura 26 – Parte 1 – Definição e Classificação das Regras de Negócio
Fonte: A autora

O Quadro 15 apresenta a relação entre os elementos sub-Modelo Estrutura
Conceitual da Regra de Negócio, apresentado neste capítulo, item 5.2.2, e as
entidades descritas na Parte 1 do Repositório da Rastreabilidade de Regras de
Negócio:

Entidades do Repositório de Regras de

Elementos

do

Negócio – Parte 1

Conceitual da Regra de Negócio

Regra de Negócio
Versão Regra de Negócio

Regra de Negócio

Descrição Versão Regra de Negócio
Termo
Termo Regra de Negócio
Fato
Fato Versão Regra de Negócio

Termo

Fato

sub-Modelo

Estrutura
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Família de Regra

Família de Regra

Tipo de Regra

Tipo de Regra

Classificação Funcional

Classificação Funcional

Quadro 15 – Lista das entidades do repositório – Parte 1
Fonte: A autora

No restante do capítulo, são apresentadas de modo sucinto, as descrições
dos atributos das entidades do repositório. Para manter o foco apenas nos atributos
das entidades, as descrições não incorporam a transformação dos modelos de
entidades e relacionamentos do capítulo em esquemas relacionais, isto é, não
representam, por exemplo, chaves estrangeiras das entidades nos relacionamentos.
A Tabela 1 apresenta os atributos da Entidade Regra de Negócio. O atributo
denominado “Tipo de Validação” refere-se a uma das classificações indicadas por
Ross (1997) e descrita no capítulo 4, item 4.2.

Tabela 1 – Entidade Regra de Negócio

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Identificador da Regra

Número
seqüencial

Código de identificação da regra de
negócio

Tipo de Validação

Texto

Indica se a regra é do tipo
“integridade referencial” ou “condição”

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Data modificação

Data

Data da última modificação

Fonte: A autora

O repositório de regras de negócio considera a entidade Versão Regra de
Negócio como meio de registrar o histórico de evoluções e mudanças da mesma
regra de negócio. A análise de criação de uma nova regra de negócio, ou mudança
de uma já existente, deve considerar a estrutura de descrição da regra composta por
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termos e a classificação funcional, que devem ser os mesmos para todas as versões
de uma mesma regra de negócio. A Tabela 2 apresenta os atributos da Entidade
Versão Regra de Negócio.

Tabela 2 - Entidade Versão Regra de Negócio

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Seqüência Versão

Número
seqüencial

Seqüência numérica das versões da
regra

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Data modificação

Data

Data da última modificação

Fonte: A autora

A Tabela 3 apresenta os atributos da entidade Estado Regra de Negócio,
tendo como objetivo, configurar os diferentes tipos de estado possíveis para uma
regra de negócio.

Tabela 3 – Entidade Estado Regra de Negócio

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Identificador Estado

Número
seqüencial

Código de identificação do estado da
regra

Descrição do Estado

Texto

Descrição do estado de uma regra de
negócio

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Data modificação

Data

Data da última modificação

Fonte: A autora
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A Tabela 4 apresenta os atributos da entidade Estado Versão Regra de
Negócio, tendo como objetivo, registrar o ciclo de vida de uma versão regra de
negócio por meio de associação com os estados definidos em “Estado Regra de
Negócio”.

Tabela 4 – Entidade Estado Versão Regra de Negócio

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Seqüência Estado

Número
seqüencial

Seqüência numérica dos estados da
regra

Data início vigência

Data

Data em que iniciou a vigência do
estado

Data fim vigência

Data

Data em que finalizou a vigência do
estado

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Data modificação

Data

Data da última modificação

Fonte: A autora

A descrição de uma regra de negócio é proposta neste modelo de repositório
de regras de negócio a partir da composição de fatos e termos, conforme OMG
(2006). A Tabela 5 apresenta os atributos da entidade Termo.

Tabela 5 – Entidade Termo

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Identificador do Termo

Número
seqüencial

Código de identificação do Termo

Descrição Termo

Texto

Descrição do Termo

Data início validade

Data

Data em que iniciou a validade do
termo

Data fim validade

Data

Data em que finalizou a validade do
termo

Autor

Texto

Nome do Autor
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Data criação

Data

Data da criação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Data modificação

Data

Data da última modificação

Fonte: A autora

A Tabela 6 apresenta os atributos da entidade Termo Regra de Negócio.

Tabela 6 – Entidade Termo Regra de Negócio

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Sequência Termo

Número
seqüencial

Seqüência numérica dos termos da
regra

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Data modificação

Data

Data da última modificação

Fonte: A autora

A Tabela 7 apresenta os atributos da entidade Fato.

Tabela 7 – Entidade Fato

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Identificador do Fato

Número
seqüencial

Seqüência numérica dos fatos da
regra

Descrição Fato

Texto

Descrição do Fato

Data início validade

Data

Data em que iniciou a validade do
fato

Data fim validade

Data

Data em que finalizou a validade do
fato

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança
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Data modificação

Data

Data da última modificação

Fonte: A autora

Considera-se nesta modelagem que os fatos podem ser alterados, gerando
uma nova versão de uma regra de negócio, desde que não haja mudanças dos
termos que a compõem. Desta forma, se a combinação de fatos e termos mudar, a
regra de negócio não é considerada a mesma, criando-se então nova regra de
negócio. A Tabela 8 apresenta os atributos da Entidade Fato Versão Regra de
Negócio:

Tabela 8 – Entidade Fato Versão Regra de Negócio

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Seqüência Fato

Número
seqüencial

Código de identificação do Fato

Data início validade

Data

Data em que iniciou a validade do
fato

Data fim validade

Data

Data em que finalizou a validade do
fato

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Data modificação

Data

Data da última modificação

Fonte: A autora

Considerando-se que Regras de Negócio são compostas por fatos e termos
em OMG (2006), a descrição estruturada de uma versão de regra de negócio é
registrada pela entidade que organiza de forma seqüencial a composição destes
fatos e termos. A Tabela 9 apresenta os atributos da entidade Descrição Versão
Regra de Negócio.
Tabela 9 – Entidade Descrição Versão Regra de Negócio

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

92

Seqüência descrição

Seqüencial

Seqüência de formação da descrição
da versão regra de negócio

Junção

Texto

São as preposições ou pontuações
necessárias para composição da
descrição completa de uma regra de
negócio

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Data modificação

Data

Data da última modificação

Fonte: A autora

A entidade Classificação Funcional está representada no Modelo Conceitual
de Regras de Negócio, sub-Modelo Estrutura Conceitual da Regra de Negócio, e
tem como base a classificação definida em Ross(2003). A Tabela 10 apresenta os
atributos da entidade Classificação Funcional.

Tabela 10 – Entidade Classificação Funcional

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Código Classificação

Número

Código identificador
funcional

Descrição
Classificação

Texto

Descrição da classificação funcional

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Data modificação

Data

Data da última modificação

classificação

Fonte: A autora

Considera-se que as regras de negócio interna possuem uma pessoa,
departamento ou outra área da empresa, responsável por sua aplicação e
documentação. Sendo assim, a Tabela 11 apresenta os atributos da entidade Regra
de Negócio Interna.
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Tabela 11 – Entidade Regra de Negócio Interna

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Código Responsável

Número

Código do Responsável pela Regra

Nome do Responsável

Texto

Nome do Responsável pela Regra

Fonte: A autora

No caso das regras de negócio externas, considera-se relevante o registro do
órgão regulador, sua fonte de informação e publicação, pois são referências para
que a empresa possa administrar e garantir a correta aplicabilidade das mesmas. A
Tabela 12 apresenta os atributos da entidade Regra de Negócio Externa.

Tabela 12 – Entidade Regra de Negócio Externa

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Órgão Regulador

Texto

Nome do Órgão Regulador

Fonte de Informação

Texto

Identificador da Fonte de Informação

Documento Informação Texto

Nome
do
Documento
Regulamentação

de

Data Publicação

Data em
publicado

foi

Data

que

o

Documento

Fonte: A autora

A elaboração de um repositório de regras de negócio associado à
classificação das regras de negócio, por meio do Método de Ross, apresentados em
Butleris e Kapocius (2002), é utilizado como referência para a estruturação do
repositório de regras proposto. Porém, não faz parte do escopo deste trabalho,
apresentar uma proposta de processo de gerenciamento de regras de negócio.
Toda regra de negócio pertence a um Tipo de Regra, que por sua vez faz
parte de uma Família de Regra, conforme conceitos apresentados em Ross (1997).
Estas entidades associadas a uma regra de negócio no modelo de repositório de
regras de negócio, têm com objetivo guiar a definição estruturada, a classificação
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adequada da regra de negócio e apoiar na identificação dos testes a serem
executados nos sistemas de informação.
Existem sete famílias de regras, sendo que cada uma executa um tipo
específico de teste, ou seja, cada família de regra é diferenciada pelo tipo de teste
que indica executar, conforme Ross (1997). A Tabela 13 apresenta os atributos da
entidade Família de Regra.

Tabela 13 – Entidade Família de Regra

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Identificador da Família Número
de Regra
seqüencial

Código de identificação da Família de
Regra

Descrição Família de Texto
Regra

Descrição da Família de Regra

Tipo de Teste

Texto

Tipo de teste executado pela Família
de Regra

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Data modificação

Data

Data da última modificação

Fonte: A autora

A Tabela 14 apresenta os atributos da entidade Tipo de Regra. Cada tipo de
regra possui uma definição para o significado da regra quando é do tipo integridade
referencial e quando é do tipo condição.

Tabela 14 – Entidade Tipo de Regra

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Identificador do Tipo de Número
Regra
seqüencial

Código de identificação do tipo de
regra

Descrição do Tipo de Texto
Regra

Descrição do tipo de regra

Significado
condição imposta

Descrição da condição imposta pelo
tipo de regra

da Texto
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Significado do Teste

Texto

Significado da condição de teste

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Data modificação

Data

Data da última modificação

Fonte: A autora

A Figura 27 apresenta as entidades do repositório que viabilizam o
rastreamento das regras de negócio aos sistemas de informação que as
implementam:

Figura 27 – Parte 2 – Sistema de Informação
Fonte: A autora

O Quadro 16 apresenta a relação entre os elementos do sub-Modelo
Aplicação da Regra de Negócio por meio de Sistema de Informação, apresentado
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neste capítulo, item 5.2.3, e as entidades descritas na parte 2 do Repositório de
Rastreabilidade de Regras de Negócio.

Entidades do Repositório de Regras de

Elementos do sub-Modelo Aplicação da

Negócio – Parte 2

Regra de Negócio por meio de Sistema de
Informação

Perfil de Mudança

Perfil de Mudança

Antecedência Mudança

Antecedência Mudança

Nível de Estabilidade

Nível de Estabilidade

Tipo de Componente

Tipo de Implementação
Tipo de Artefato Lógico

Sistema
Componente Sistemas Versão RN
Componente Sistemas

Artefato Especificação Lógica

Componente Lógico
Sistema
Componente Sistemas Versão RN
Componente Sistemas

Componente de Implementação

Componente Físico
Quadro 16 – Lista das entidades do repositório – Parte 2
Fonte: A autora

As versões de regra de negócio podem ser implementadas por meio de
sistemas de informação. O modelo de repositório de dados considera o rastreamento
da versão da regra de negócio tanto com os componentes lógicos quanto com os
componentes físicos dos sistema de informação que a implementam. A estrutura de
dados proposta considera a criação da entidade Sistema de Informação, descrita na
Tabela 15, para registro dos sistemas de informação da empresa.

97
Tabela 15 – Entidade Sistema de Informação

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Identificador do
sistema

Número
seqüencial

Código de identificação
componente

Código do Sistema

Texto

Descrição do tipo de componente

Nome do Sistema

Texto

Código identificador do componente
lógico ou físico

Data implementação

Data

Data entrada do sistema em ambiente
de produção da empresa

Data desativação

Data

Data de desativação do sistema

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Data modificação

Data

Data da última modificação

do

tipo

Fonte: A autora

Para o registro e associação entre as versões de regra de negócio e os
componentes que a implementam, propõe-se para o repositório a entidade Tipo de
Componente para criação do domínio de diferentes tipos de componentes lógicos e
físicos.
Os componentes lógicos referem-se àqueles artefatos a serem produzidos de
acordo com processo de desenvolvimento da empresa. Os componentes físicos
referem-se aos produtos do desenvolvimento, e são definidos de acordo com a
plataforma tecnológica do sistema. A Tabela 16 apresenta os atributos da entidade
Tipo de Componente.

Tabela 16 – Entidade Tipo de Componente

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Identificador do Tipo
de Componente

Número
seqüencial

Código de identificação do tipo de
componente

Descrição do Tipo de
Componente

Texto

Descrição do tipo de componente

Código to Tipo de
Componente

Texto

Código identificador do componente
lógico ou físico
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Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Data modificação

Data

Data da última modificação

Fonte: A autora

A Tabela 17 apresenta os atributos da entidade Componente Sistemas.

Tabela 17 – Entidade Componente de Sistemas

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Identificador do
Componente de
Sistemas

Número
seqüencial

Código
de
identificação
componente de sistemas

do

Nome do Componente Texto
de Sistemas

Nome do componente de sistemas

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Data modificação

Data

Data da última modificação

Fonte: A autora

A Tabela 18 apresenta os atributos da entidade Componente Lógico.

Tabela 18 – Entidade Componente Lógico

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Descrição componente Texto
de sistemas lógico

Descrição funcional do componente
de sistemas

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Data modificação

Data

Data da última modificação

Fonte: A autora
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A Tabela 19 apresenta os atributos da entidade Componente Físico.
Tabela 19 – Entidade Componente Físico

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Descrição componente Texto
de sistemas físico

Descrição técnica do componente de
sistemas físico

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Data modificação

Data

Data da última modificação

Fonte: A autora

A Tabela 20 apresenta os atributos da Entidade Componente Sistemas
Versão Regra de Negócio, tendo como objetivo, realizar a associação que viabiliza o
rastreamento da versão da regra de negócio e os componentes dos sistemas de
informação que a implementam.

Tabela 20 – Entidade Componente Sistemas Versão Regra de Negócio

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Seqüencial
componente sistemas
versão regra

Número
seqüencial

Código
seqüencial
componente
versão regra de negócio

Data início referência

Data

Data em que a regra de negócio foi
referenciada no componente de
sistemas

Data fim referência

Data

Data em que a regra de negócio
deixou de ser referenciada no
componente de sistemas

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Data modificação

Data

Data da última modificação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Fonte: A autora
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No modelo de repositório de regras de negócio, estão propostas entidades
que representam as características gerais de uma regra de negócio no que diz
respeito ao perfil de mudança, tendo como objetivo, apoiar o profissional de
tecnologia da informação na avaliação da solução técnica de implementação,
conforme exemplos apresentados no item 5.2.3 deste capítulo.
As informações apresentadas tratam dos aspectos de nível de estabilidade
esperado para uma regra de negócio, representando a possível freqüência com que
uma mesma regra sofre mudanças. Além disso, registram-se as informações
relacionadas à antecedência com que a empresa espera que se defina uma
alteração da regra, podendo ser em horas, dias, meses ou anos.
As tabelas 21, 22 e 23 apresentam os atributos das entidades Perfil de
Mudança, Antecedência Mudança e Nível de Estabilidade.

Tabela 21 – Entidade Perfil de Mudança

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Seqüencial perfil de
mudança

Número
seqüencial

Código seqüencial para o perfil de
mudança

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Data modificação

Data

Data da última modificação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Fonte: A autora

Tabela 22 – Entidade Antecedência Mudança

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Identificador
Antecendencia
Mudança

Número
seqüencial

Código identificação da antecedência
de mudança

Unidade de medida

Número

Unidade de medida do prazo de
mudança: horas, dias, meses, anos

mínimo Número

Quantidade de dias, meses ou anos
de prazo mínimo para a mudança

Prazo
mudança
Autor

Texto

Nome do Autor
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Data criação

Data

Data da criação

Data modificação

Data

Data da última modificação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Fonte: A autora

Tabela 23 – Entidade Nível de Estabilidade

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Identificador
Estabilidade

Número
seqüencial

Código identificação do nível de
estabilidade

Unidade de medida

Número

Unidade de medida do período em
que a regra não sofre mudanças:
dias, meses, anos

Tempo estabilidade

Número

Quantidade de dias, meses ou anos
em que a regra não sofre mudanças

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Data modificação

Data

Data da última modificação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Fonte: A autora

A parte 3 do repositório apresenta as entidades que tratam os aspectos de
rastreabilidade na perspectiva de resultados associados às regras de negócio, que
podem ser criadas ou afetadas por decisões tomadas na empresa.
Aqui considera-se que os potenciais impactos para o negócio sejam tratados
e avaliados pela empresa, de forma que alternativas de solução sejam encontradas
para eliminá-los ou minimizá-los.
As entidades apresentadas na Figura 28 tem como objetivo, viabilizar o
registro e a rastreabilidade dos impactos identificados, as decisões tomadas e as
regras de negócio criadas ou afetadas por estas decisões.
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Figura 28 – Parte 3 – Razão das Decisões
Fonte: A autora

O Quadro 17 apresenta a relação entre os elementos Modelo de
Rastreabilidade de Regras de Negócio, apresentado neste capítulo, item 5.3, e as
entidades descritas no Repositório de Rastreabilidade de Regras de Negócio.

Entidades do Repositório de Regras de

Elementos dos Modelo de Rastreabilidade

Negócio – Parte 3

de Regras de Negócio

Impacto Potencial

Impacto Potencial

Decisão
Decisão
Decisão Impacto Potencial
Decisor

Decisor

Decisão Regra de Negócio

Item Decisão
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Tipo Impacto
Alternativa

Alternativa

Argumento

Argumento

Avaliação

Avaliação

Premissa
Premissa

Premissa Alternativa

Quadro 17 – Lista das entidades do repositório – Parte 3
Fonte: A autora

A Tabela 24 apresenta os atributos da entidade Impacto Potencial,
considerando que decisões tomadas sejam associadas ao impacto e que uma nova
situação seja criada para o negócio.

Tabela 24 – Entidade Impacto Potencial

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Seqüencial Impacto

Número
seqüencial

Código seqüencial para identificação
de um Impacto

Descrição do Impacto

Texto

Descrição do Impacto Potencial

Data
impacto

identificação Data

Data em que assumiu-se como
existente um impacto potencial

Data
impacto

resolução Data

Data em que o impacto foi eliminado
ou minimizado

Tipo
do
Potencial

Impacto Texto

Na abordagem BMM, os impactos
podem ser um Risco ou Ganho
Potencial

Situação do impacto

Texto

Descreve a situação do impacto em
potencial

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Data modificação

Data

Data da última modificação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Fonte: A autora
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A seguir, as entidades associadas ao resultado de uma decisão são listadas.
Estas entidades estão associadas a premissas e argumentos considerados na
elaboração de alternativas, as decisões tomadas e como afetam os impactos
apontados. Por fim, representam o registro das conseqüências para as regras de
negócio da empresa que enderecem ou garantam a aplicabilidade das decisões
tomadas. A Tabela 25 apresenta os atributos da entidade Decisão.
Tabela 25 – Entidade Decisão

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Seqüencial Decisão

Número
seqüencial

Código seqüencial para identificação
de uma Decisão

Data Decisão

Data

Data em que a decisão foi tomada

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Data modificação

Data

Data da última modificação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Fonte: A autora

Para cada Decisão, regristra-se o Decisor, representado por uma pessoa,
departamento, comitê ou outra estrutura formal de decisores de uma empresa. Para
uma regra de negócio externa, considera-se que o Decisor é o responsável pela
análise e definição de aplicabilidade de determinada regra de negócio externa à
empresa. A Tabela 26 apresenta os atributos da entidade Decisor.
Tabela 26 – Entidade Decisor

Nome do Atributo
Identificador
Decisor

Tipo do Dado
do Número
seqüencial

Descrição
Código de identificação do Decisor

Nome do Decisor

Texto

Nome do Decisor

Cargo Decisor

Texto

Cargo do Decisor na empresa

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança
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Data modificação

Data

Data da última modificação

Fonte: A autora

As decisões tomadas são associadas aos impactos em potencial que
resolvem ou minimizam por meio da entidade Decisão Impacto Potencial, tendo seus
atributos representados na Tabela 27.
Tabela 27 – Entidade Decisão Impacto Potencial

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Seqüencial Decisão
Impacto Potencial

Número
seqüencial

Código seqüencial para identificação
de uma Decisão Impacto Potencial

Data início validade

Data

Data de validade da associação entre
uma Decisão e um Impacto Potencial

Data fim validade

Data

Data fim de validade da associação
entre uma Decisão e um Impacto
Potencial

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Data modificação

Data

Data da última modificação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Fonte: A autora

As premissas definidas para o contexto de análise da empresa considerado
para este repositório são registradas de acordo com a Tabela 28, que apresenta os
atributos da entidade Premissa.
Tabela 28 – Entidade Premissa

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Seqüencial Premissa

Número
seqüencial

Código seqüencial de uma Premissa

Descrição Premissa

Texto

Descrição da Premissa

Data início validade

Data

Data em que a premissa
considerada como válida

Data fim validade

Data

Data em que a premissa deixou de

foi
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ser válida
Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Data modificação

Data

Data da última modificação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Fonte: A autora

As decisões são tomadas com base em alternativas avaliadas. A Tabela 29
apresenta os atributos da entidade Alternativa.

Tabela 29 – Entidade Alternativa

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Seqüencial Alternativa

Número
seqüencial

Código seqüencial para identificação
de uma Alternativa

Descrição Alternativa

Texto

Descrição da alternativa analisada

Situação Alternativa

Texto

Criada ou cancelada

Data situação

Data

Data da situação atual da Alternativa

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Data modificação

Data

Data da última modificação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Fonte: A autora

Para cada premissa definida, uma associação é feita para as premissas
consideradas em uma alternativa avaliada. A Tabela 30 apresenta os atributos da
entidade Premissa Alternativa.
Tabela 30 – Entidade Premissa Alternativa

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Seqüencial Premissa
Alternativa

Número
seqüencial

Código seqüencial para identificação
de uma Premissa Alternativa

Data início associação

Data

Data em que a
considerada
para

premissa foi
determinada
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alternativa
Data fim associação

Data

Data em que a premissa foi
desconsiderada para determinada
alternativa

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Data modificação

Data

Data da última modificação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Fonte: A autora

Para cada alternativa avaliada um conjunto de argumentos é elaborado.
Sendo assim, a Tabela 31 apresenta os atributos da entidade Argumento.

Tabela 31 – Entidade Argumento

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Seqüencial Argumento

Número
seqüencial

Código seqüencial para identificação
de um Argumento

Descrição Argumento

Texto

Descrição do Argumento elaborado

Data início validade

Data

Data em que o argumento foi criado
para determinada alternativa

Data fim validade

Data

Data em que o argumento foi
descartado
para
determinada
alternativa

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Data modificação

Data

Data da última modificação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Fonte: A autora

Os argumentos e premissas definidos são associados a avaliações realizadas
pela empresa. A entidade Avaliação é uma representação do elemento Avaliação do
Modelo apresentado no item 5.2.1 deste capítulo, cujos atributos estão descritos na
Tabela 32.
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Tabela 32 – Entidade Avaliação

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Seqüencial Avaliação

Número
seqüencial

Código seqüencial para identificação
de uma Avaliação

Descrição Avaliação

Texto

Descrição da Avaliação

Data início validade

Data

Data em que a avaliação foi definida

Data fim validade

Data

Data em que
desconsiderada

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Data modificação

Data

Data da última modificação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

a

avaliação

foi

Fonte: A autora

A partir da estrutura de decisões tomadas, o repositório propõe a associação
com as regras de negócio que devem ser alteradas, suspensas, desativadas ou
criadas para que a operação do negócio esteja alinhada às decisões da empresa. A
Tabela 33 representa os atributos da entidade Tipo de Impacto, na qual define-se as
situações geradas por uma decisão.
Tabela 33 – Entidade Tipo de Impacto

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Seqüencial Tipo de
Impacto

Número
seqüencial

Código seqüencial para identificação
de um Tipo de Impacto

Descrição
Impacto

Tipo

de Texto

Descrição do Tipo de Impacto

Data início validade

Data

Data
início
de
validade
determinado tipo de impacto

Data fim validade

Data

Data fim de validade de determinado
tipo de impacto

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Data modificação

Data

Data da última modificação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Fonte: A autora

de
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A entidade Decisão Regra de Negócio apresentada pela Tabela 34,
representa o registro da associação entre uma decisão e uma regra de negócio.

Tabela 34 – Entidade Decisão Regra de Negócio

Nome do Atributo

Tipo do Dado

Descrição

Seqüencial Decisão
Regra

Número
seqüencial

Código seqüencial para identificação
de Decisão Regra de Negócio

Autor

Texto

Nome do Autor

Data criação

Data

Data da criação

Data modificação

Data

Data da última modificação

Modificado por

Texto

Pessoa que realizou última mudança

Fonte: A autora

5.5

CONCLUSÃO
A elaboração do repositório de regras de negócio é resultado da composição

de duas perspectivas de características que um repositório deve ter. Por um lado,
informações voltadas para os interesses de gestão das áreas de negócio sobre suas
decisões e ações de operacionalização das decisões, por outro lado, informações de
rastreamento das regras de negócio aos sistemas de informação que as
implementam.
A visão dos elementos que motivam e direcionam o negócio, apresentados a
partir de BRG (2007) formam a estrutura conceitual para o entendimento das origens
das regras de negócio. O BMM (Business Motivation Model) oferece a possibilidade
de entendimento do direcionamento que é dado para o negócio e como se
desdobram em busca de melhores resultados para a empresa.
As definições de negócio refletem o contexto de desafios enfretados por
cenários interno e externo da empresa que passam por constantes mudanças,
levando a um processo ciclico de revisões e análises, que podem gerar novos
objetivos e metas. O registro das razões que levam às decisões, oferece para a
empresa a possibilidade de entendimento do que foi avaliado em determinado
momento por meio do registro das análises, argumentos e premissas considerados.
Esta visão de rastreabilidade é descrita em Ramesh e Jarke (2001) e aplicada no
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Modelo

de

Rastreabilidade de

Regra de

Negócio

e

no

Repositório

de

Rastreabilidade de Regras de Negócio.
A regra de negócio é considerada como única, seja na perspectiva de
definições do negócio, seja no rastreamento da regra nos sistemas de informação.
Para que sua definição seja estruturada e possa ser entendida por profissionais da
empresa, independentemente de serem ou não profissionais de tecnologia, o
repositório aplica os conceitos de definção e classificação das regras, com base em
BRG (2003), Ross (1997) e Ross (2003).
Outro aspecto do repositório é a composição de informações associadas às
características das regras de negócio na perspectiva do profissional de tecnologia.
Tais informações visam apoiar a análise e tomada de decisão relacionadas à
implementação das regras em sistemas de informação.
Por fim, os aspectos relacionados ao rastreamento e gestão da regra,
considerados no Modelo Conceitual da Regra de Negócio e no Repositório de
Rastreabilidade de Regras de Negócio, é o resultado da aplicação dos conceitos de
apresentados por Von Halle (2002), Morgan (2002) e Butleris e Kapocius (2002).
Entende-se como resultado final do trabalho, a proposta de um repositório
que ofereça as condições de gestão das regras de negócio, seja para atender
necessidades de pesquisa e análise na visão do negócio, seja na visão dos sistemas
de informação.
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6

EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO

Neste capítulo, um exemplo de aplicação do modelo proposto é apresentado,
tomando-se como base a empresa EU Rent, resultado de um estudo de caso
desenvolvido pela Model Systems Ltda. As informações apresentadas neste trabalho
tomaram como base BRG (2007) e BRG (2000). Os elementos do modelo desta
empresa serão utilizados para instanciar os Modelos Conceitual e de Rastreabilidade
de Regra de Negócio e viabilizar a análise de aderência do modelo de repositório
proposto.

6.1

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA EU RENT
O exemplo parte dos elementos que compõem Fins e Meios, descritos no

BMM (Business Motivation Model) em BRG (2007), para uma empresa de locação
de automóveis denominada EU Rent, de propriedade da EU Corporation.
A EU Corporation possui três diferentes negócios, sendo eles: EU Rent para
locação de veículos, EU Fly para transporte aéreo de passageiros e EU Stay para
hospedagem. As empresas do grupo possuem seu próprio negócio e sistemas de
informação, exceto pela base de clientes, que é compartilhada.
EU Rent é uma empresa que opera em vários países da Europa Ocidental e
América do Norte, possuindo aproximadamente 1.000 filiais. Em cada país de
operação, a EU Rent possui uma empresa operadora que define o número de áreas
locais nas quais se localizam as filiais de aluguel e garagens de serviços.
Abaixo estão listadas algumas considerações sobre a empresa:
Locação de veículos: a maioria das locações é feita por meio de reservas
antecipadas. Entretanto, a empresa aceita realizar locações sem reserva
prévia, desde que haja veículo disponível;
Devolução de veículos: Carros retirados em um filial podem ser devolvidos
em uma outra unidade da empresa;
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Serviços de manutenção: Existem várias unidades de manutenção de
veículos que atendem as filiais de locação. Há a necessidade de reserva
para manutenção para que as unidades possam organizar o atendimento.
A EU Rent é uma empresa de porte médio na classificação geral do mercado
de empresas de locação de veículos. A empresa possui dois desafios a serem
destacados:
Enfrentar uma concorrência crescente de empresas que oferecem
taxas mais baixas, principalmente nas áreas de veraneio e estâncias;
Realizar as oportunidades de expansão com a entrada os países da
Europa Oriental na Comunidade Européia, gerando ampliação de
negócios.
Diante deste cenário, a EU Rent decidiu por:
Posicionar-se como uma empresa de marca de primeira qualidade, a
ser comparada com grandes empresas como Hertz e Avis;
Expandir sua operação na Europa Oriental, focalizando em centros de
negócios;
Focalizar em locações a negócios de duas formas: como indivíduos,
oferecendo locais convenientes, serviços de alta qualidade e
programas de recompensa para clientes freqüentes; como empresas,
oferecendo acordos corporativos com tarifas mais baixas e atrativas.
Este entendimento e posicionamento da EU Rent é resultado da elaboração
de um plano de negócio, utilizado como pano de fundo deste exemplo e apresentado
em uma seqüência que simule o resultado do progresso lógico deste plano,
conforme descrito no capítulo 3, item 3.1.

6.2

ELABORAÇÃO DO EXEMPLO DE USO
A apresentação do exemplo é iniciada com a enumeração das instâncias

correspondentes aos elementos do BMM. Os elementos são apresentados em uma
seqüência que simule o resultado de análises e decisões tomadas durante o
processo de elaboração de um plano de negócio. Entretanto, não faz parte deste
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trabalho descrever o processo em si, mas sim o produto gerado em cada etapa do
processo.
Aqui, elabora-se a partir dos elementos do BMM, os demais elementos do
Modelo Conceitual e de Rastreabilidade da Regras de Negócio, de forma a
complementar todos os elementos do modelo. Como seqüência de apresentação,
utiliza-se como referência a Progressão Lógica proposta por BRG (2007) e descrita
no capítulo 3 deste trabalho.
A partir da elaboração desses elementos, é feita simulação de composição de
informações a serem armazenadas em um repositório de regras de negócio.
Pretende-se com esta visualização, observar a aplicação de exemplos de uso de um
repositório de regras de negócio, sendo fonte de informação para pesquisas sob
diferentes objetivos e perspectivas.

6.3

MOTIVAÇÃO DO NEGÓCIO
Neste item são apresentados os elementos do BMM para a empresa EU

Rent.
6.3.1 Influenciadores
Inicia-se a apresentação do exemplo de uso a partir dos Influenciadores da
empresa EU Rent. Os elementos são descritos no capítulo 5, no item 5.2.1 subModelo Motivação do Negócio.
Influenciadores Externos em BRG (2007), descritos no Quadro 18.
Tipo

Influenciador

Influenciador
Concorrente

Dois concorrentes menores se fundiram e a nova empresa é agora
maior do que a EU Rent em vários países da Europa.

Concorrente

Locadoras de categoria superior, tais como Hertz e Avis, possuem uma
imagem de melhor qualidade e, portanto, podem cobrar taxas maiores.

Concorrente

As empresas aéreas de baixo custo e vôos diretos oferecem destinos
para aeroportos secundários.
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Cliente

O público alvo da EU Rent é o cliente a negócios, mas reconhece-se a
necessidade de trazer clientes para uso pessoal.

Cliente

A pesquisa de mercado identificou que os clientes:
•

Consideram empresas com agência no aeroporto como categoria
superior e as empresas fora do aeroporto como categoria
inferior;

•

Normalmente aceitam pagar taxas mais caras para empresas
consideradas de categoria superior.

Ambiente

Estacionamentos em grandes cidades são limitados e caros.

Ambiente

O crescimento do mercado do Leste Europeu cresce ano a ano pelo
menos 5%.

Ambiente

e

concorrentes

As empresas nos aeroportos são instaladas próximas uma das outras e
geram alta concorrência, resultando em produtos, preços e serviços
similares.

Parceiro

A empresa EC Lease, financia as locações realizadas pela EU Rent com
condições especiais, tendo em retorno participação nos ganhos da EU
Rent.

Regulamentação

A empresa EC Lease, financia as locações realizadas pela EU Rent com
condições especiais, tendo em retorno participação nos ganhos da EU
Rent.

Quadro 18 – Influenciadores Externos da empresa EU Rent
Fonte: BRG (2007)

Influenciadores Internos em BRG (2007), descritos no Quadro 19.
Tipo

Influenciador

Influenciador
Premissa

A EU Rent deve crescer seu negócio ano a ano.

Premissa

Um programa de fidelização é essencial para atrair clientes a negócio.

Hábito

Gerentes são normalmente promovidos da base de funcionários.
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Hábito

Gerentes de filiais bem sucedidos têm normalmente permissão de ficar na
filial enquanto for do desejo deles.

Hábito

Funcionários de filiais recebem treinamento introdutório de dois dias.
Demais treinamentos são dados informalmente durante o serviço.

Infra-estrutura

Filiais de aluguel ficam em torno de e dentro de grandes cidades: as
grandes ficam em aeroportos ou centro das cidades, as de porte médio
em bairros fora do centro e as menores em hotéis e agências de viagens.

Infra-estrutura

Os carros são de propriedade local. Desta forma, carros de determinado
local estão disponíveis para qualquer filial do local.

Infra-estrutura

Reservas podem ser feitas por telefone, via Internet ou pessoalmente.
Uma filial pode aceitar uma reserva em pessoa de qualquer outra filial.

Infra-estrutura

O sistema de reservas pela Internet foi desenvolvido para tratar reservas
individuais. Ele possui poucos recursos para reservas corporativas.

Ponto de

Até que ponto a manutenção dos automóveis e serviços devem ser

Atenção

terceirizados.

Prerrogativa

O comitê executivo da EU Rent decidiu dar prioridade para a expansão

Gerencial

dos negócios no Leste Europeu pelos próximos três anos.

Prerrogativa

Gerentes de filiais têm autonomia para ceder descontos adicionais nos

Gerencial

casos em que for uma reação ao concorrente. Eles fazem com discrição,
visto que tais descontos afetam o resultado de sua filial.

Recursos

Carros populares de montadoras com boa reputação, baixa milhagem,
ambientalmente responsáveis e baixo custo de manutenção.

Recursos

Funcionários das filiais:
Atendentes – alta rotatividade, qualidade variada.
Gerentes – baixa rotatividade, alta qualidade.

Valor

A EU Rent é ambientalmente responsável. Todos os carros oferecidos

Corporativo

para locação possuem combustível de boa qualidade e com baixa

Explícito

emissão de gases.
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Valor

A EU Rent oferece qualidade, serviço e valor, mais do que somente o

Corporativo

menor preço possível.

Explícito
Valor

Os profissionais das filiais de locação são atenciosos com colegas e

Corporativo

clientes. Por exemplo: se há uma longa fila de clientes, eles irão ajudar os

Implícito

colegas que estão atendendo sem que o gerente tenha que solicitar, e
podem adiar o descanso até que a fila seja reduzida.

Valor

Os profissionais das filiais de locação são cuidadosos com os carros. Por

Corporativo

exemplo: se notam algum problema (ex.: vazamento de óleo, barulho no

Explícito

motor, pneu furado) eles asseguram que a equipe de manutenção é
informada, mesmo não sendo sua responsabilidade direta.

Quadro 19 – Influenciadores Internos da empresa EU Rent
Fonte: BRG (2007)

6.3.2 Impactos no Negócio
Neste item, enumeram-se os Impactos em Potencial e Avaliações realizadas
para a EU Rent. Estes elementos são descritos no capítulo 5, no item 5.2.1 subModelo Motivação do Negócio.
Avaliação em BRG (2007), descrita no Quadro 20.
Força
Avaliação

Afeta

Infra-estrutura:

Distribuição

geográfica

das

Interesse para os clientes a negócio

filiais.
Valores

Corporativos

implícitos:

Ambientalmente responsável, valor agregado
mais do que preço – bom posicionamento da
EU

Rent,

concorrentes.

diferenciação

em

relação

a

Percepção para todos os clientes de que é
um marca de primeira qualidade.
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Recurso: gerentes de filiais de locação – líderes

Criação de rede de filiais em grandes

no negócio de atendimento presencial ao

cidades e aeroportos.

cliente.
Fraqueza
Avaliação

Afeta

O sistema de reservas possui poucos recursos

Interesse dos clientes corporativos para

para contratos corporativos – ex.: análise do

acordos com EU Rent.

uso de carros por funcionário, retirar da lista de
funcionários aqueles que saem da empresa.
Alta

rotatividade

de

atendentes

geram

deficiência de pessoas experientes nas filiais.

Provisão de serviços ao cliente de alta
qualidade.

Isto pode causar atrasos na resolução de
problemas ou tratamento de exceções.
Oportunidade
Avaliação

Afeta

A EU Rent entende que há espaço para

Interesse dos clientes a negócio.

competir no mercado marcas de primeira
qualidade de aluguel de carros.
A depreciação dos carros novos entre sua

O melhor gerenciamento da depreciação

compra e sua venda no final do ciclo de aluguel

dos carros pode reduzir custos.

é um fator crítico de sucesso financeiro.
Ameaça
Avaliação

Afeta

Empresas aéreas de baixo custo oferecem vôos

Interesse dos clientes a negócios.

para grandes cidades, mas operando em

Expansão na Europa Oriental.

aeroportos em que a EU Rent não possui filiais.
Empresas aéreas de baixo custo oferecem

Criando o negócio “Premium” em grandes

alternativas de custo competitivo e mais rápida

aeroportos.

do que aluguel de carro, para distâncias curtas
(até 200 milhas).
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Taxas

de

congestionamento

cidades

Posição dos escritórios das cidades –

centrais da Europa: desencorajam clientes a

deslocando-os para áreas fora das zonas

alugar

de

carros

nos

centros

nas
das

cidades;

aumentam custos de deslocamento dos carros

congestionamento

irão

reduzir

conveniência para clientes a negócio.

de e para centros das cidades.

Quadro 20 – Avaliações da empresa EU Rent
Fonte: BRG (2007)

Impacto Potencial - Risco em BRG (2007), descrito no Quadro 21.
Avaliação

Impacto Potencial - Risco

Oportunidade: Espaço para competir no

Falha de posicionamento da empresa como

mercado marcas de primeira qualidade de

marca de primeira qualidade traz um risco de

aluguel de carros.

perda de 15% dos clientes atuais sem que
haja substituição por novos clientes.

Oportunidade: Foco em clientes a negócio e

Muitos

carros

disponíveis

nos

finais

de

aumento nas tarifa de aluguel

semana, com tarifas muito baixas devido
competição.

Ameaça: Requisitos de controle de emissão

Várias penalidades financeiras por falhas em

de gases na Escandinávia devem ser

atender requisitos.

atendidos por qualquer carro da empresa
utilizado no país.
Quadro 21 – Riscos da empresa EU Rent
Fonte: BRG (2007)

Impacto Potencial – Ganho Potencial em BRG (2007), descrito no
Quadro 22.
Avaliação

Impacto Potencial – Ganho Potencial
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Oportunidade: Espaço para competir no

A aceitação do mercado suportaria um amento

mercado marcas de primeira qualidade de

de 12% nas tarifas de aluguel. Nos mercados

aluguel de carros.

em migração, espera-se a substituição de no
mínimo 15% dos clientes atuais.

Oportunidade: Melhoria no gerenciamento

Redução dos custos com depreciação em 3%.

da depreciação dos carros.
Quadro 22 – Ganhos Potenciais da empresa EU Rent
Fonte: BRG (2007)

6.3.3 Resultados Esperados
A partir das Avaliações realizadas e decisões tomadas, a Visão e Resultados
Esperados são definidos ou revisados, em um processo cíclico de Avaliações. Os
elementos a seguir são descritos no capítulo 5, item 5.2.1 sub- Modelo Motivação do
Negócio:
Visão em BRG (2007): Ser a marca de escolha para locação de carros
para clientes a negócios nos países em que operamos.

Resultado Esperado – Meta em BRG (2007), descrito no Quadro 23.
Meta
Ser uma empresa de aluguel de carro de marca de primeira qualidade, posicionada
com empresas como Hertz e Avis.
Oferecer aos clientes serviços diferenciados da indústria.
Prover carros com boa manutenção.
Ter veículos disponíveis para aluguel quando e onde os clientes desejarem.
Quadro 23 – Metas da empresa EU Rent
Fonte: BRG (2007)

Resultado Esperado – Objetivo do Negócio em BRG (2007), descrito
no Quadro 24.
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Objetivo do Negócio
Ao final deste ano, ser classificada por A. C. Nielsen como uma das 6 primeiras
empresas de aluguel de carro em todos os países operados pela EU Rent na
Comunidade Européia.
Ao final deste ano, ser classificada por A. C. Nielsen como uma das 9 primeiras
empresas de aluguel de carro nos demais países operados pela EU Rent.
Ao final deste ano, obter índice de 85% de satisfação dos clientes na pesquisa
trimestral.
Durante o último trimestre deste ano, não mais do que 1% dos aluguéis precisarão de
substituição do carro por motivos de problemas mecânicos (excluindo acidentes).
Quadro 24 – Objetivos de Negócio da empresa EU Rent
Fonte: BRG (2007)

6.3.4 Missão, Curso de ação e Políticas do Negócio
A partir dos Fins definidos, originam-se os Meios, sendo estes a composição
da Missão, Curso de Ação e Políticas de Negócio. Os elementos a seguir são
descritos no capítulo 5, item 5.2.1 sub- Modelo Motivação do Negócio:
Missão em BRG (2007): Oferecer serviços de aluguel de carros na
Europa e América do Norte, para clientes a negócio e passeio.
Diretriz – Política de Negócio em BRG (2007) descrito no Quadro 25.
Política de Negócio
Depreciação dos carros alugados devem ser minimizadas.
Pagamento do aluguel do caro deve ser garantido com antecedência.
Carros de aluguel não podem ser exportados.
Contratos de locação devem ser feitos de acordo com a legislação do local em que foi
alugado.
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Os aluguéis devem atender regras e legislação relevantes de todos os países a serem
visitados.
Quadro 25 – Políticas de Negócio da empresa EU Rent
Fonte: BRG (2007)

Curso de Ação – Estratégia em BRG (2007), descrito no Quadro 26.
Estratégia
Presença por todo o país em que a EU Rent operar, focalizando em aeroportos
maiores, e competindo diretamente com outras empresas de aluguel de carros que
sejam consideradas de primeira qualidade.
Gerenciar a compra e venda de carros a nível local, com guia nacional no país de
operação cobrindo:
o Que modelos podem ser comprados de quais montadoras;
o Números totais e combinação de modelos;
o Quando colocar a venda os carros, por idade e kilometragem;
o Fases de compra e entrega.
Contratar de terceiros esquema para estabelecer premiação (ex.: terceirizar e não
criar o próprio esquema).
Contratos de locação devem ser feitos de acordo com a legislação do local em que foi
alugado.
Quadro 26 – Estratégias da empresa EU Rent
Fonte: BRG (2007)

Curso de Ação – Tática em BRG (2007), descrito no Quadro 27.
Tática
Encorajar extensão dos aluguéis.
Terceirizar a manutenção em filiais pequenas.
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Criar padrões de especificação de modelos de carros, selecionando de opções
oferecidas pelas montadoras.
Nota: Desafio entre mais rentável e de valor agregado no momento da venda.
Equilibrar uso dos carros em aluguéis, de forma que kilometragem seja similar para
carros do mesmo grupo e idade.
Atender plano de manutenção dos carros definido pelas montadoras.
Quadro 27 – Táticas da empresa EU Rent
Fonte: BRG (2007)

6.3.5 Regras de Negócio
As Políticas de Negócio geram Regras de Negócio Internas, as quais são
complementadas pelas Regras de Negócio Externas, formando então o conjunto
completo de Regras de Negócio e sua estrutura conceitual. Os elementos a seguir
são descritos no capítulo 5, item 5.2.1 sub-modelo Motivação do Negócio.
Regra de Negócio Interna coletadas em BRG (2007) e BRG (2000)
descrita no Quadro 28.
Regra de Negócio Interna
Aceitação de Reservas de Locação
Se uma reserva de aluguel de veículo não especificar um modelo ou grupo de carros
específico, deve-se considerar o Grupo A (grupo de menor custo).
Reservas só podem ser aceitas dentro da capacidade de retirada de veículos da filial
para o dia da retirada.
Se o cliente solicitando um aluguel de veículo estiver na lista de clientes mal
pagadores, a reserva deve ser recusada.
Um cliente pode ter várias reservas futuras, mas somente um veículo alugado por vez.
Todos os motoristas de um aluguel devem ser maiores que 25 anos e possuir a
habilitação há pelo menos um ano.
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Alocação de veículos para Reservas antecipadas
Ao final do dia, somente os carros que estão nas filiais podem ser designados para
atender as reservas do dia seguinte.
Caso nenhum modelo específico tenha sido solicitado, qualquer carro do grupo
solicitado pode ser designado para atender uma reserva do dia seguinte.
Para um carro ser designado e atender uma reserva, a data de retorno deve ser
anterior a data de agendamento de qualquer manutenção ou transferência do veículo.
Clientes que possuem incentivos de fidelização, possuem prioridade para upgrades
gratuitos.
Não comparecimento de clientes
Se um carro designado para uma reserva não foi retirado em até 90minutos após o
horário agendado, ele poderá ser liberado para clientes sem reserva.
Se uma reserva for garantida com apresentação de cartão de crédito e o carro não for
retirado até o final do dia da reserva, o valor correspondente a um dia de locação será
cobrado.
Retorno da locação
Ao final da locação, o cliente pode pagar em dinheiro ou com cartão de crédito
diferente do cartão usado como garantia.
Se o carro for devolvido em uma filial diferente da prevista, uma penalidade deverá ser
cobrada.
Propriedade do veículo
Uma filial não pode recusar o recebimento de um carro, mesmo que não tenha sido
negociado pelo cliente previamente.
Quando um veículo é retornado em uma filial diferente da que foi retirado, a
propriedade do carro passa a ser da filial que recebeu o veículo.
Manutenção dos veículos
Um carro cujo odômetro seja maior que (próximo serviço – 200 milhas) deve ser
planejado para serviço.
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Um aluguel de carro não pode ser estendido por telefone se o odometro do carro foi
maior que (próximo serviço – 500 milhas).
Um aluguel de carro cujo o odometro leia maior que (próximo serviço – 500 milhas) só
pode ser estendido se o carro for trocado em uma filial da empresa.
Quadro 28 – Regras de Negócio Internas da empresa EU Rent
Fonte: BRG (2007) e BRG (2000)

As fontes consultadas não apresentaram regras externas específicas.
Desta forma, faz-se referência a tipos de Regras de Negócio Externa
que a empresa EU Rent atenderia. Os exemplos apresentados em
BRG (2000) descrito no Quadro 29.
Regra de Negócio Externa
Cada motorista autorizado a dirigir o veículo durante o período de locação deve estar
segurado no nível requerido pela lei de cada país a ser visitado durante a locação.
Carros alugados devem atender as especificações legais requeridas para condições
mecânicas e de emissão de gases, para cada país visitado durante a locação.
Taxas locais devem ser coletadas e cobradas no local de entrega.
Quadro 29 – Regras de Negócio Externas da empresa EU Rent
Fonte: BRG (2007)

6.4

EXEMPLO DE USO DO REPOSITÓRIO
Uma simulação parcial do exemplo de uso, a partir da identificação de

Impactos Potenciais da EU Rent, permite organizar a apresentação dos resultados
da análise dos impactos na forma de conteúdo de um repositório de rastreabilidade
de regras de negócio.
Vale ressaltar que os resultdos da simulação tratam apenas do impacto
causado no nas regras de negócio da empresa EU Rent, visto ser este o foco do
trabalho. Dessa forma, para as decisões tomadas, enumeram-se as novas regras ou
regras que devem ser modificadas para atender às decisões da empresa.
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Para cada impacto potencial, apresentam-se as alternativas e a decisão
tomada. Para cada decisão tomada, apresentam-se as regras de negócio afetadas,
sua definição e classificação e sua associação com os sistemas de informação que
as implementam. Os atributos Autor, Data de Criação, Data de Modificação e
Modificado Por são comuns a todas as entidades e, por representarem os mesmos
conceitos, não estarão explícitos nos resultados da simulação, simplificando a
visualização das demais informações relevantes para exposição do exemplo de uso.
A Tabela 35 apresenta os Impactos Potenciais registrados no repositório de
rastreabilidade de regras de negócio que originaram a análise de impacto e tomada
de decisão para a simulação proposta.

Tabela 35 – Impactos Potenciais da EU Rent
Seq.

Descrição do Impacto

Imp.

6

Otimizar a rentabilidade

Data ident.

Tipo

Data

Situação

Impacto

Impacto

resolução

do

Potencial

Impacto

impacto

Ganho

-

Identifica

02/01/2009

da empresa por meio de
locações
físicas

de

nos

Potencial

do

pessoas
finais

de

semana.
7

Baixo
reservas

volume
de

de

pessoas

02/01/2009

Risco

-

Identifica
do

físicas em períodos de
baixa

procura

dos

clientes que viajam a
negócio.
Fonte: A autora

As premissas consideradas na análise do impacto potencial “Otimizar a
rentabilidade da empresa por meio de locações nos finais de semana” estão apresentadas

na Tabela 36.

126
Tabela 36 – Premissas consideradas pela EU Rent
Seq.

Descrição da Premissa

Data início

Tipo de

validade

impacto

02/01/2009

Ganho Potencial

02/01/2009

Risco

Prem.
1

Tarifas

baseadas

em

histórico

de

demanda aumentam a rentabilidade das
locações.
2

Clientes

pessoa

física

são

primordialmente atraídos por preço.
Fonte: A autora

As alternativas de endereçamento de solução consideradas na análise do
impacto potencial “Otimizar a rentabilidade da empresa por meio de locações de
pessoas físicas nos finais de semana” estão apresentados na Tabela 37.

Tabela 37 – Alternativas consideradas pela EU Rent
Seq.

Descrição da Alternativa

Alt.
1

Realizar promoção de finais de semana exceto

Situação da

Data da

Altenativa

situação

Criada

05/01/2009

Criada

05/01/2009

durante os meses de férias, diferenciando as
tarifas por histórico de demanda e perfil do
cliente.
2

Negociar parceria com EU Fly, oferecendo
descontos

especiais

para

passageiros

da

empresa aérea que viajem nos finais de semana.
Fonte: A autora

Para a Alternativa “Realizar promoção de finais de semana exceto durante os
meses de férias, diferenciando as tarifas por histórico de demanda e perfil do
cliente”, os argumentos considerados estão apresentados na Tabelas 38.
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Tabela 38 – Argumentos considerados pela EU Rent
Seq.

Descrição do Argumento

Arg.
1

Promoções

aos

finais

de

semana

Data início

Data fim

validade

validade

03/01/2009

-

03/01/2009

-

03/01/2009

-

aumentam a procura de clientes pessoa
física por locações.
2

Ações de marketing podem promover
maior procura por locações aos finais de
semana.

3

Uma parceria EU Rent com EU Fly pode
oferecer melhor rentabilidade na operação
das

empresas

durante

os

finais

de

semana.
Fonte: A autora

A decisão tomada para o impacto potencial “Otimizar a rentabilidade da
empresa por meio de locações de pessoas físicas nos finais de semana” é a
alternativa “Realizar promoção de finais de semana exceto durante os meses de
férias, diferenciando as tarifas por histórico de demanda e perfil do cliente”. Portanto,
a alternativa “Negociar parceria com EU Fly, oferecendo descontos especiais para
passageiros da empresa aérea que viajem nos finais de semana” é cancelada. A
decisão tomada é associada à alternativa escolhida e registrada no repositório,
conforme representação na Tabela 39.

Tabela 39 - Associação da Decisão com Alternativa escolhida pela EU Rent
Seq.

Seq. Alternativa

Data Decisão

Decisão
1

1

10/01/2009

Fonte: A autora

Para a decisão tomada, identificam-se as regras de negócio afetadas ou
criadas. Um exemplo de regra de negócio criada a partir da decisão tomada é
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“Clientes participantes do programa de fidelização possuem desconto de 5% nas
locações de finais de semana, exceto para período de férias”. A regra de negócio
criada no repositório é representada na tabela 40.

Tabela 40 – Regra de Negócio da EU Rent
Identificador da Regra

Tipo de Regra

19

Condição

Fonte: A autora

A composição da descrição da regra de negócio é formada por termos e fatos.
Os termos associados à regra de negócio 19 estão apresentados na tabela 41.

Tabela 41 – Termos da EU Rent
Ident.

Descrição Termo

Termo

Data início

Data fim validade

validade

1

Clientes participantes

01/10/2007

-

2

Programa de fidelização

01/10/2007

-

3

Desconto

01/10/2007

-

4

Locações

01/10/2007

-

5

Finais de semana

01/10/2007

-

6

Período de férias

01/10/2007

-

Fonte: A autora

A Tabela 42 apresenta os atributos que compõem a estrutura de definição de
fatos. Para representar as associações com os termos, a descrição de cada um é
apresentada em conjunto com os atributos da entidade “Fato”.
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Tabela 42 – Fatos da EU Rent
Ident.

Descrição Fato

Fato

Data início

Data fim

validade

validade

Fato

1

Possuem desconto de 5%

01/10/2007

-

Desconto

2

exceto para período de

01/10/2007

-

período de

férias

férias

Fonte: A autora

A Tabela 43 apresenta os atributos que compõem a estrutura de definição de
uma regra de negócio. Para representar as associações com fatos e termos, a
descrição de cada um é apresentada em conjunto com os atributos da entidade
“Descrição Versão Regra de Negócio”:

Tabela 43 – Descrição Versão Regra de Negócio da EU Rent
Seq.

Junção

Descrição Fato

Descição Termo

Descrição
1

-

Clientes participantes

2

do

3

-

4

nas

locações

5

de

finais de semana

6

,

programa de fidelização
Possuem desconto de 5%

exceto para período de férias

Fonte: A autora

Para cada versão de regra criada, o estado correspondente é registrado no
repositório, conforme tabela 44. Na proposta do repositório, o estado da regra está
associado às entidades “Estado Regra de Negócio” e “Versão Regra de Negócio”.
Porém, para melhor visualização do exemplo, o identificador da regra, a versão da
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regra e a descrição do estado estão apresentados na tabela, em conjunto com os
demais atributos da entidade “Estado Versão Regra de Negócio”.

Tabela 44 – Associação Estado e Versão Regra de Negócio da EU Rent
Ident.

Seq.

Seq.

Regra

versão

Estado

19

1

1

Descrição Estado

Definida

Data início

Data fim

vigência

vigência

10/01/2009

-

Fonte: A autora

Para cada regra criada, a classificação funcional correspondente é registrada
no repositório. Na proposta do repositório, a classificaçào funcional da regra é feita
por meio da associação entre está “Regra de Negócio” e “Classificaçào Funcional”.
Para o exemplo, a sequência da regra de negócio e classificaçào funcional
correspondente estào representadas na tabela 45.

Tabela 45 – Associação Classificação Funcional e Regra de Negócio da EU Rent
Ident. Regra

Seq. Classificação

19

1

Classificação Funcinal
Produtora

Fonte: A autora

Para cada versão de regra de negócio, o tipo de regra correspondente é
registrada no repositório. Este registro é feito por meio da associação entre as
entidades “Versão Regra de Negócio” e “Tipo de Regra”, representadas nas tabelas
46 e 47, respectivamente.

Tabela 46 – Família de Regra da EU Rent
Ident.
Regra

Família

de

Descrição Família de
Regra

Tipo de Teste
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1

Cálculo Matemático

Nenhuma outra regra pode
realizar cálculos matemáticos

Fonte: A autora

Tabela 47 – Tipo de Regra da EU Rent
Ident.

Descrição Tipo

Significado condição

Tipo

de Regra

imposta

Significado se testada

Regra
1

Percentual

Resultado deve ser igual

Resultado é igual?

Fonte: A autora

Para o exemplo, o “Tipo de Regra” e “Família de Regra” associados à
primeira versão da regra de negócio “Clientes participantes do programa de
fidelização possuem desconto de 5% nas locações de finais de semana, exceto para
período de férias”, estão representados na tabela 48.

Tabela 48 – Associação Família de Regra e Tipo de Regra com Regra de Negócio da EU
Rent
Ident.

Seq. Versão

Família de Regra

Tipo de Regra

Regra
19

1

Cálculo matemático

Percentual

Fonte: A autora

Para a regra de negócio 19, identifica-se o perfil esperado de mudança da
regra e o registro no repositório das informações associadas a este perfil são
apresentadas nas tabela 49 para Antecedência de Mudança e tabela 50 para Nível
de Estabilidade.
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Tabela 49 – Associação Antecedência Mudança e Regra de Negócio da EU Rent
Ident.

Seq. Perfil Mudança

Unidade de Medida

Prazo mínimo mudança

1

Mês

1

Regra
19
Fonte: A autora

Tabela 50 – Associação Nível de Estabilidade e Regra de Negócio da EU Rent
Ident.

Seq. Perfil

Regra

Mudança

19

Unidade de Medida

Tempo de estabilidade

Mês

3

1

Fonte: A autora

A regra de negócio 19 é aplicada por meio de sua implementação em
sistemas de informação da empresa. Neste exemplo, representa-se na tabela 51, os
sistemas que possuem componentes em que a versão da regra de negócio é
implementada.

Tabela 51 – Sistemas de Informação da EU Rent
Ident.

Código

Sistema

Sistem

Nome do Sistema

Data

Data

implantação

desativação

e

17/07/2005

-

de

13/02/2008

-

a
1

LOC

Controle

de

Reservas

Locações
2

FID

Administração

Programa

Fidelização
Fonte: A autora

A Tabela 52 representa os tipos de componentes lógicos e físicos que fazem
parte da implementação da regra de negócio 19, versão 1.
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Tabela 52 – Tipo de Componente dos Sistemas de Informação da EU Rent
Ident.

Tipo

Descrição tipo componente

Componente

Código do tipo de
componente

1

Classe

Lógico

1

Entidade

Lógico

1

Caso de Uso

Lógico

1

Tabela

Físico

1

Função

Físico

1

Aplicação

Físico

Fonte: A autora

Os componentes de especificação lógica que estão associadas à regra de
negócio 19, versão 1, são representados na tabela 53. Para a adequada
visualização, os tipos de componente e os componentes são apresentados na
tabela. Entretanto, no modelo de dados do repositório, a composição da informação
é feita por meio de associação entre as entidades “Tipo de Componente” e
“Componente Sistemas” e a associação entre “Componente de Sistemas” e
“Componente Sistemas Versão Regra de Negócio”.

Tabela 53 – Associação dos Componentes Sistemas Versão Regra de Negócio com Tipo de
Componente da EU Rent
Seq.
CVRN

Desc. Tipo

Descrição do componente de

Data

Data fim

Componente

sistemas

início

referência

referência
1

Caso de Uso

C1 - Reservar veículo

2

Caso de Uso

C2 - Cobrar locação de veículo

10/03/2009

-

10/03/2009
3

Caso de Uso

C3 - Consultar regras do programa de
fidelização

10/03/2009

-
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4

Entidade

Regra de desconto

08/03/2009

-

5

Função

F10_CALCULAR_VALOR_LOCACAO

23/04/2009

-

6

Função

F11_LISTAR_REGRA_FIDELIZACAO

23/04/2009

-

7

Tabela

REGRA_DESCONTO

23/04/2009

-

Fonte: A autora

As demais regras criadas ou afetadas pela decisão tomada são apresentadas
na tabela 54. Para melhor visualização do exemplo, as descrições das regras são
apresentadas em conjunto com os atributos das entidades “Regra de Negócio” e
“Versão Regra de Negócio”.

Tabela 54 – Regra de Negócio e Versão Regra de Negócio da EU Rent
Ident.

Seq.

Regra

Versão

10

1

Descrição Regra de Negócio

Se um carro designado para uma reserva não foi retirado em até 90
minutos após o horário agendado, o mesmo poderá ser liberado para
clientes sem reserva.

20

1

Os descontos progressivos para clientes do programa de fidelização
não devem ultrapassar 15% da tarifa oferecida

21

1

Aplicar 5% de desconto na tarifa de final de semana, exceto período
de férias, para os clientes que informarem o código promocional da EU
Rent.

22

1

Se um carro designado para uma reserva, aos finais de semana, não
foi retirado em até 60 minutos após o horário agendado, ele poderá ser
liberado para clientes sem reserva.

23

1

Se um carro designado para uma reserva durante a semana, não foi
retirado em até 90 minutos após o horário agendado, ele poderá ser
liberado para clientes sem reserva.

Fonte: A autora
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A seguir, para cada regra de negócio afetada pela decisão tomada acima,
apresentam-se as caracterísiticas da regra de negócio e a rastreabilidade na
perspectiva de sua implementação nos sistemas de informação da EU Rent.

Regra 20 – versão 1 - Os descontos progressivos para clientes do
programa de fidelização não devem ultrapassar 15% da tarifa oferecida:
o Classificação Funcional – Rejeitora
o Estado – Definida
o Tipo de Regra e Família de Regra – Cálculo Matemático – Soma
o Perfi de Mudança
Nível de Estabilidade: A cada 3 meses
Antecedência Mudança: Mínimo de 1 mês
o Componente de especificação lógica
Caso de Uso: C1 - Reservar Veículo
Caso de Uso: C2 - Cobrar locação de veículo
Caso de Uso: C3 - Consultar regras do programa de fidelização
Entidade: Regra de desconto
o Componente de implementação física
Função: F10_CALCULAR_VALOR_LOCACAO
Função: F11_LISTAR_REGRA_FIDELIZACAO
Tabela: REGRA_DESCONTO

Regra 21 – versão 1 - Aplicar 5% de desconto na tarifa de final de
semana, exceto período de férias, para os clientes que informarem o
código promocional da EU Rent.:
o Classificação Funcional – Produtora
o Estado – Definida
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o Tipo de Regra e Família de Regra – Cálculo Matemático – Percentual
o Perfi de Mudança
Nível de Estabilidade: A cada 3 meses
Antecedência Mudança: Mínimo de 1 mês
o Componente de especificação lógica
Caso de Uso: C1 - Reservar Veículo
Entidade: Regra de desconto
o Componente de implementação física
Função: F10_CALCULAR_VALOR_LOCACAO
Tabela: REGRA_DESCONTO

Regra 10 – versão 1 - Se um carro designado para uma reserva não foi
retirado em até 90 minutos após o horário agendado, ele poderá ser
liberado para clientes sem reserva:
o Classificação Funcional – Projetora
o Estado – Substituída
o Tipo de Regra e Família de Regra – Análise por comparação – Menor que
ou igual a
o Perfi de Mudança
Nível de Estabilidade: A cada 6 meses
Antecedência Mudança: Mínimo de 1 mês
o Componente de especificação lógica
Caso de Uso: C4 - Liberar veículo para locação
Entidade: Regra de liberação de veículo
o Componente de implementação física
Função: F11_LIBERAR_VEICULO
Tabela: REGRA_LIBERACAO_VEICULO
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Regra 22 – versão 1 - Se um carro designado para uma reserva, aos
finais de semana, não foi retirado em até 60 minutos após o horário
agendado, ele poderá ser liberado para clientes sem reserva:
o Classificação Funcional – Projetora
o Estado – Definida
o Substitui – Regra 10 – versão 1
o Tipo de Regra e Família de Regra – Análise por comparação – Menor que
ou igual a
o Perfi de Mudança
Nível de Estabilidade: A cada 6 meses
Antecedência Mudança: Mínimo de 1 mês
o Componente de especificação lógica
Caso de Uso: C4 - Liberar veículo para locação
Entidade: Regra de liberação de veículo
o Componente de implementação física
Função: F11_LIBERAR_VEICULO
Tabela: REGRA_LIBERACAO_VEICULO

Regra 23 – versão 1 - Se um carro designado para uma reserva durante a
semana, não foi retirado em até 90 minutos após o horário agendado, o
mesmo poderá ser liberado para clientes sem reserva:
o Classificação Funcional – Projetora
o Estado – Definida
o Substitui – Regra 10 – versão 1
o Tipo de Regra e Família de Regra – Análise por comparação – Menor que
ou igual a
o Perfi de Mudança

138
Nível de Estabilidade: A cada 6 meses
Antecedência Mudança: Mínimo de 1 mês
o Componente de especificação lógica
Caso de Uso: C4 - Liberar veículo para locação
Entidade: Regra de liberação de veículo
o Componente de implementação física
Função: F11_LIBERAR_VEICULO
Tabela: REGRA_LIBERACAO_VEICULO

Os exemplos acima apresentados complementam a composição de regras de
negócio da empresa EU Rent. Dessa forma, o repositório de regras de negócio é
formado pelas regras já existentes, combinadas com a simulação de criação ou
alteração das regras resultantes das decisões tomadas acima.

6.5

SIMULAÇÃO DE CONSULTAS AOS DADOS DO REPOSITÓRIO
O repositório proposto tem como objetivo oferecer condições de organização,

gestão e rastreamento de regras de negócio, bem como, prover informações
estruturadas a partir de consultas que profissionais do negócio e de tecnologia
possam realizar.
A visualização das consultas é feita por meio de simulações que exemplificam
os resultados possíveis, a partir dos dados apresentados no exemplo deste capítulo.
A seguir, as simulações de consultas realizadas:

Lista das regras de negócio aplicadas a partir de 23/04/2009 pela Função
F10_CALCULAR_VALOR_LOCACAO e que estejam vigentes na data
atual. A resposta esperada é apresentada na Tabela 55:

Tabela 55 – Regras de Negócio implementadas pela Função F10
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Ident.

Seq.

Regra

Versão

11

1

Descrição Regra de Negócio

Se uma reserva for garantida com apresentação de cartão de crédito e
o carro não for retirado até o final do dia da reserva, o valor
correspondente a um dia de locação será cobrado.

13

1

Se o carro for devolvido em uma filial diferente da prevista, uma
penalidade deverá ser cobrada.

19

1

Clientes participantes do programa de fidelização possuem desconto
de 5% nas locações de finais de semana, exceto para período de
férias.

20

1

Os descontos progressivos para clientes do programa de fidelização
não devem ultrapassar 15% da tarifa oferecida

21

1

Aplicar 5% de desconto na tarifa de final de semana, exceto período
de férias, para os clientes que informarem o código promocional da EU
Rent.

Fonte: A autora

Lista dos componentes de especificação lógica em que uma regra de
negócio é referenciada a partir da data de 31/01/2009: Regra 19 –
“Clientes participantes do programa de fidelização possuem desconto de
5% nas locações de finais de semana, exceto para período de férias”. A
resposta esperada é apresentada na Tabela 56.

Tabela 56 – Componentes Lógicos que referenciam a Regra de Negócio 19
Ident.

Tipo de

Descrição do Componente

Comp.

Componente

1

Caso de Uso

C1 - Reservar veículo

2

Caso de Uso

C2 - Cobrar locação de veículo

3

Caso de Uso

C3 - Consultar regras do programa de fidelização

4

Entidade

Regra de desconto
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Fonte: A autora

Lista das regras de negócio da família de regra “Verificadores Tipo”. A
resposta esperada é apresentada na Tabela 57.

Tabela 57 – Regras de Negócio da família de regra “Verificadores Tipo”
Ident.

Seq.

Regra

Versão

3

1

Descrição Regra de Negócio

Se o cliente solicitando um aluguel de veículo estiver na lista de
clientes mal pagadores, a reserva deve ser recusada.

7

1

Caso nenhum modelo específico tenha sido solicitado, qualquer carro
do grupo solicitado pode ser designado para atender uma reserva do
dia seguinte.

12

1

Ao final da locação, o cliente pode pagar em dinheiro ou com cartão de
crédito diferente do cartão usado como garantia.

25

1

As locações em tarifas promocionais de finais de semana não devem
acumular pontos no programa de fidelização.

Fonte: A autora

Lista das decisões tomadas no ano de 2009. A resposta esperada é
apresentada na Tabela 58.

Tabela 58 – Decisões tomadas em 2009
Seq.

Descrição Decisão

Decisão
1

Data

Decisor

Decisão
Realizar promoção de finais de
semana exceto durante os meses
de férias, diferenciando as tarifas
por histórico de demanda e perfil
do cliente.

05/01/2009

Cargo
Decisor

Paulo

Diretor

Silva

Vendas

de
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2

Unificar o programa de fidelização,
contemplando as pontuações de

01/02/2009

Ana

Diretora de

Marinho

Marketing

viagens a negócios e de uso
pessoal.
Fonte: A autora

6.6

CONCLUSÃO
O exemplo tem como base um estudo de caso que apresenta a visão de um

contexto de negócio e de decisões tomadas pela empresa EU Rent. O exemplo dos
elementos do BMM são apresentados segundo BRG (2007) e BRG (2000).
A partir do contexto de negócio apresentado, simulou-se um cenário de
identificação de um impacto em potencial para a empresa EU Rent e a consequente
análise e tomada de decisão para novos direcionamentos da empresa, gerando
mudanças na operação do negócio. Como resultado, foi possível apresentar a
composição dos dados que seriam inseridos em um respositório de rastreabilidade
de regras de negócio, a partir das decisões tomadas e das regras de negócio a
serem operacionalizadas por meio de sistemas de informação.
O exercício das simulações de consultas aos dados do repositório ofereceu
condições para a validação da estrutura de dados, pois com as simulações, obtevese indicações da capacidade que o modelo proposto pode oferecer como respostas
aos questionamentos feitos durante a elaboração do exemplo.
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo são apresentadas as conclusões sobre o trabalho realizado e

sugestões para trabalhos futuros.

7.1

CONCLUSÃO
O trabalho apresentou uma proposta de modelo de repositório para o

rastreamento de regra de negócio. A estrutura das informações proposta é resultado
da

composição

e

correlação

das

informações

associadas

aos

conceitos

apresentados sobre motivação do negócio, razão das decisões, gerenciamento e
rastreabilidade de regras de negócio e características das regras de negócio.
A motivação principal para a elaboração desta proposta é a necessidade de
se entender algumas das dificuldades e desafios que os profissionais de tecnologia
da informação têm para oferecer sistemas, que permitam ciclos de mudança ágeis
para atender novas demandas do negócio. Como uma parte significativa das
mudanças em sistemas de informação é derivada das mudanças nas regras de
negócio, iniciou-se a pesquisa na busca de problemas comuns associados à estas
necessidades de mudança, suas consequências e melhores práticas indicadas.
A pesquisa sobre perspectivas de rastreabilidade de requisitos e razões de
decisões tomadas, permitiu o uso destes conceitos de forma análoga para o
contexto de regras de negócio. Como resultado, os elementos associados as razões
de decisão, apresentadas por Ramesh e Jarke (2001) em um estudo que definiu o
perfil dos usuários alto nível em rastreabilidade, são considerados na modelagem
dos elementos do Modelo de Rastreabilidade de Regras de Negócio.
O questionamento sobre a origem da regra de negócio e como ela afeta o
ambiente de negócio da empresa, resultou na busca por conceitos associados à
modelagem da motivação do negócio. Como resultado, o trabalho apresentou o
BMM (Business Motivation Model) de BRG (2007), como uma referência para a
modelagem dos elementos do negócio que direcionam a operação da empresa e
resultam na definição das regras de negócio. Os elementos do Modelo Conceitual de
Regra de Negócio, apresentado no capítulo 5, item 5.2, tratam a Visão e Missão da

143
Empresa, os Influenciadores e Avaliações que são realizadas e as Políticas e
Regras de Negócio definidas para operacionalizar as decisões tomadas.
As regras de negócio, tema central do trabalho, foram conceituadas sob a
perspectiva de tratá-las como atômicas e únicas, ou seja, considera-se que uma
regra de negócio seja a mesma para toda a organização, sendo definida por um
profissional da área de negócio e utilizada por profissionais de tecnologia da
informação em sua implementação. A estrutura de uma regra de negócio, suas
características e classificação estão baseadas nos conceitos apresentados em OMG
(2008), Ross (1997), Ross (2003).
Sob a perspectiva dos sistemas de informação, duas preocupações são
abordadas na elaboração do Modelo Conceitual da Regra de Negócio. A primeira
delas, é a definição de elementos que viabilizassem o rastreamento das regras de
negócio aos sistemas de informação. A segunda está relacionada com as decisões
de implementação, pois a flexibilidade e agilidade nas demandas por mudanças
estão associadas à forma como uma regra de negócio é implementada. Como
contribuição adicional, propõe-se elementos que classifiquem a regra em termos de
estabilidade e perfil de mudança. Pretende-se, com essas classificações, oferecer ao
profissional de tecnologia melhor visibilidade do comportamento esperado em
mudanças futuras da regra de negócio.
A partir dos temas expostos acima, foi elaborado um modelo conceitual, tendo
como objetivo oferecer uma visão ampla dos conceitos estudados e de como as
informações estão correlacionadas, contemplando desde uma visão de motivação do
negócio à sua operacionalização em sistemas de informação.
Com o propósito de explorar a viabilidade prática de uso do modelo
conceitual, identificou-se a necessidade de pesquisar conceitos e abordagens sobre
gestão de regras de negócio. Os autores pesquisados apresentam os benefícios
possíveis de serem obtidos em uma organização que coloca em prática o uso de
repositórios, com recursos para a consulta e a documentação do ciclo de vida das
regras de negócio, como forma de gerenciá-las. Dentre eles, destacam-se Morgan
(2002) e Von Halle (2002), que apresentam as características necessárias para que
um repositório possa oferecer os benefícios esperados.
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Dessa forma, o modelo conceitual foi a base para a elaboração da proposta
de um modelo de repositório na forma de um MER (Modelo de Entidades e
Relacionamentos). Porém, vale salientar que o escopo do trabalho está restrito ao
tema de regras de negócio, e a estrutura de informações propostas não trata da
rastreabilidade dos demais elementos de motivação do negócio.
Sendo assim, as entidades, atributos e relacionamentos do Modelo do
Respositório da Rastreabilidade de Regras de Negócio, apresentado no capítulo 5,
item 5.4, foram elaboradas a partir dos elementos definidos nos Modelo Conceitual e
de Rastreabilidade de Regras de Negócio, apresentados no capítulo 5, itens 5.2 e
5.3, respectivamente. A necessidade de aplicar os conceitos de normalização e criar
entidades novas, trouxe maior complexidade na apresentação do repositório,
dificultando

o

entendimento

e

associação

com

os

modelos

conceituais

apresentados. Para tanto, foram criados quadros que apresentam as associações
entre elementos dos modelos conceituais e as entidades do repositório, como forma
de oferecer ao leitor maior clareza na exposição da proposta.
O exemplo de uso foi elaborado com o intuito de apresentar os elementos do
modelo conceitual na perspectiva da motivação do negócio, sendo utilizado como
um apoio para o entendimento adequado do contexto de negócio da empresa EU
Rent, descrito em BRG (2007). É nesse contexto que as simulações de
necessidades de mudança do negócio da empresa foram realizadas.
Uma das maiores dificuldades encontradas foi validar a aplicabilidade do
repositório por meio de um exemplo, pois o volume de entidades, atributos e
relacionamentos entre as entidades resultou na realização de várias referências
cruzadas para garantir a completeza do exemplo. Entretanto, vale salientar que foi
útil na identificação de falhas de modelagem, corrigidas em um processo interativo
entre o refinamento do modelo do repositório e a elaboração do exemplo de uso.
O exercício final de simulações de consultas aos dados do repositório foi feito
para que fosse possível observar se a estrutura de dados proposta ofereceria os
resultados esperados. Considerando as restrições encontradas no capítulo 6 e o
caráter conceitual do presente trabalho, avalia-se que o objetivo pretendido foi
alcançado, visto que as condições de consulta sugeridas por Morgan (2002) foram
atendidas, bem como outras simulações sugeridas neste trabalho também
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resultaram na obtenção das informações desejadas. No entanto, somente a
realização de, por exemplo, uma implementação como prova de conceito, em um
ambiente real, poderá permitir uma avaliação mais acurada da proposta.

7.2

TRABALHOS FUTUROS
O presente trabalho descreveu a proposta do repositório de rastreabilidade de

regras de negócio na forma de um MER (Modelo de Entidades e Relacionamentos).
Um dos trabalhos futuros possíveis, do ponto de vista prático, é a realização do
modelo proposto em um modelo de dados relacional que permita, por exemplo, a
aplicação dos conceitos de integridade de dados

para auxiliar a validação do

modelo conceitual de dados proposto.
Um outro trabalho futuro, seria a realização de estudos de caso que considerem
a modelagem de ambientes reais de negócio, e de suas decisões na implementação
de um repositório de regras de negócio.
Outro trabalho trabalho futuro poderia ser a configuração do modelo proposto
para a aplicação em ambientes diversos, por meio da elaboração de cenários ou
ensaios que validem a capacidade do repositório em atender diferentes
necessidades em contextos de negócio e de tecnologia em empresas.
O tema rastreabilidade de requisitos foi utilizado neste trabalho como referência
para os conceitos aplicados na rastreabilidade de regras de negócio. Poder-se-ia
considerar a possibilidade de estender a abordagem proposta, que se restringe ao
modelo de rastreabilidade de regras de negócio, aos requisitos funcionais e não
funcionais derivados das regras, considerando que tais requisitos também são
afetados por decisões do negócio.
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