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RESUMO
Diversos autores com perspectivas diferentes salientam a importância das
organizações disporem de informações, tanto do ambiente externo e interno
como de suas competências e experiências, com o propósito de auxiliá-las no
desenvolvimento de estratégias de negócio, disseminação do conhecimento
organizacional, melhorias de seus processos e desenvolvimento de sistemas
de informação. A modelagem organizacional visa fornecer recursos que
permitam modelar as intenções, relacionamentos e motivações entre os
membros de uma empresa, e também fornece mecanismos para analisar o
passado, o presente e o futuro do negócio. A engenharia de requisitos deu
um importante passo nessa direção com o desenvolvimento da GORE (Goal
Oriented Requirement Engineering), pois esta abordagem integra a
engenharia de requisitos aos objetivos da organização. Algumas técnicas
baseadas em GORE se utilizam da modelagem organizacional como
ferramenta para capturar as razões para o desenvolvimento do sistema de
informação. Entre as técnicas baseadas nessa abordagem, a EKD
(Enterprise Knowledge Development) é uma das que melhor endereça os
aspectos

organizacionais,

pois

permite

modelar

o

conhecimento

organizacional para entender, analisar, melhorar e ajustar os sistemas de
informação. Entretanto entende-se que mesmo com todos os benefícios
apontados em virtude da utilização da EKD e de outras técnicas de
modelagem organizacional integradas à engenharia de requisitos, a atividade
de eliciação de requisitos continua sendo considerada difícil e complexa.
Sendo assim, este trabalho apresenta uma proposta de adoção de patterns
de modelagem organizacional com o propósito de minimizar a dificuldade de
eliciação de requisitos a partir da modelagem organizacional por meio da
EKD.
Palavras-chave: Eliciação de Requisitos, EKD, Modelagem Organizacional,
Modelagem de Empresa, GORE Goal-Oriented Requirement Engineering.

ABSTRACT
Use of EKD Modeling Patterns to support Software Requirements
Elicitation during Enterprise Modeling
A number of authors with different perspectives emphasize the importance of
organizations to have access and, also, use their business information,
competencies and experiences with the purpose of helping on the
development of business strategies, sharing enterprise knowledge, improving
business processes and information systems. The enterprise modeling aims
to offer resources that allow to model intentions, relationships and motivations
among members of a company, and also to offer mechanisms to analyze the
past, the present and the future of a business. The requirement engineering
gave an important step into this direction with the development of GORE
(Goal Oriented Requirement Engineering), since this approach integrates
software engineering with business goals. Some techniques based on GORE
use the enterprise modeling as a tool to capture the reasons to develop an
information system. Among the techniques based on this approach, the EKD
(Enterprise Knowledge Development) is one of the best on addressing
organizational aspects, as it considers modeling of enterprise knowledge to
understand, analyze, improve and adapt information systems. However, it is
understood that even with all the benefits stood out with the use of EKD and
others enterprise modeling techniques that support requirement engineering,
the requirement elicitation activity is still considered difficult and complex.
Therefore, this work presents enterprise modeling patterns, based on
enterprise modeling with EKD, in order to minimize the difficulties faced during
the system requirements elicitation activity.
Key-words: Requirement Elicitation, EKD, Enterprise Modeling, GORE GoalOriented Requirement Engineering.
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1 INTRODUÇÃO
1.1

MOTIVAÇÃO
De

acordo

com

Kavakli

e

Loucopoulos

(2004),

os

fatores

organizacionais possuem um profundo efeito sobre os sistemas de
informação. Para Pádua (2004), as empresas necessitam de sistemas
flexíveis e ágeis que possam atender as necessidades de mudanças
constantes do ambiente do negócio. A informatização dos processos de
negócio visando uma maior produtividade, qualidade e eficiência da
organização é o que normalmente impulsiona a engenharia de software. Com
isso, se torna fundamental a obtenção de uma compreensão mais
aprofundada sobre o ambiente organizacional.
Segundo Phalp (1998), a modelagem organizacional, também
chamada de modelagem de empresas ou modelagem empresarial, facilita a
aquisição de conhecimento do negócio, auxilia os gestores no planejamento
estratégico, orienta a identificação de processos críticos, facilita a integração
entre empresas e o desenvolvimento de sistemas de informação. A
modelagem organizacional visa fornecer recursos que permitam modelar as
intenções, relacionamentos e motivações entre os membros de uma
empresa, e também fornece mecanismos para analisar o passado, o
presente e o futuro do negócio.
O uso da modelagem organizacional como ferramenta para apoiar o
processo de desenvolvimento e implementação de sistemas de informação
tem sido amplamente recomendada por autores da Engenharia de Software,
conforme pode ser observado em Kavakli e Loucopoulos (2004), Pádua
(2004), Bubenko, Stirna e Persson (2001a), Kirikova (2000), Mac Knight
(2004), Yu (1997), Lamsweerde (2001), Furlan (1997), Alencar (1999) entre
outros e, também, por autores oriundos de outras áreas de conhecimento
como Vernadat (1996), Harrington (1993), Sheer (1993), Gruninger, Atefi e
Fox (2000), Williams (1995), Barbalho e Rozenfeld (2002), entre outros.
Na Engenharia de Requisitos, algumas das técnicas que se utilizam da
modelagem organizacional para tratar dos aspectos organizacionais se
baseiam na abordagem GORE (Engenharia de Requisitos Orientada a
Objetivos). Segundo Yu (1997), a GORE tem como foco expressar as razões
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e justificativas associadas ao desenvolvimento de sistemas. Os objetivos, sob
esse ponto de vista, são desejos ou necessidades específicas que os clientes
e usuários possuem em relação ao sistema de informação. O enfoque da
abordagem GORE se dá nas atividades que precedem a formulação dos
requisitos de software. Nessa abordagem, os objetivos podem ser de
negócio, da organização ou do sistema de informação.
Mais especificamente, na eliciação de requisitos a adoção de técnicas
GORE

que

se

utilizam

da

modelagem

organizacional

auxilia

o

desenvolvimento de sistemas de informação, pois ajuda na compreensão do
ambiente empresarial, provendo uma base de conhecimento e uma
representação uniforme da organização. Segundo Pádua, Cazarini e Inamasu
(2004), entre as técnicas que se utilizam da Modelagem Organizacional para
a eliciação de requisitos, a EKD (Enterprise Knowledge Development) é uma
das que melhor realiza a integração dos aspectos organizacionais com os
componentes do sistema, facilitando o rastreamento dos requisitos com os
atores, objetivos, processos e regras de negócio e, por não trabalhar com
elementos formais, é de fácil entendimento pelos profissionais não
especificamente ligados à área de tecnologia da informação.
Apesar das contribuições mencionadas em função da adoção da EKD
e de outras técnicas que se utilizam da modelagem organizacional, a
atividade de eliciação de requisitos ainda continua sendo uma tarefa
extremamente crítica para garantir que o sistema de informação atenda às
necessidades das organizações. Uma vez que, a inclusão de aspectos
organizacionais à engenharia de requisitos trás uma complexidade adicional
à atividade de eliciação de requisitos.
Nas técnicas GORE que se utilizam da modelagem organizacional, a
eliciação de requisitos ocorre em conjunto com a modelagem dos objetivos,
dos processos de negócios, das informações, das regras de negócio, da
estrutura

organizacional,

comportamentais,

entre

das
outros.

responsabilidades,
Dessa

forma,

é

dos

aspectos

importante

utilizar

mecanismos que possam auxiliar a eliciação de requisitos durante a
realização da modelagem organizacional. Para tanto, é necessário que haja
conhecimento e entendimento dos cenários de modelagem que possuam
finalidades comuns e que ocorram em qualquer iniciativa de modelagem
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organizacional que envolva a eliciação de requisitos para sistemas de
informação de apoio.
Na EKD a eliciação dos requisitos ocorre ao longo da modelagem
organizacional por meio da inter-relação entre os componentes dos modelos
que compõem a técnica. Assim, os requisitos surgem para apoiar o
atendimento

aos

objetivos

da

organização,

para

fornecer

suporte

informatizado aos processos de negócio e às regras de negócio. Entretanto,
apesar de oferecer uma série de instruções com o objetivo de orientar e
facilitar as iniciativas de modelagem organizacional, a EKD, também, não
apresenta características comuns de modelagem de maneira a orientar a
realização da atividade de eliciação de requisitos. O EKD User Guide
(BUBENKO; STIRNA; PERSSON, 2001a) não aborda situações de
modelagem organizacional que possam conduzir, e conseqüentemente,
facilitar a atividade de eliciação de requisitos. A técnica limita-se a informar,
por exemplo, que um processo de negócio motiva o surgimento de um
requisito, o que não deixa de ser importante, porém não apresenta como e
em quais situações essa motivação ocorre.
1.2

OBJETIVO
Considerando-se que existam cenários de modelagem organizacional

que possuam características comuns, que atendam a determinadas
finalidades

e

que

ocorram

em

qualquer

iniciativa

de

modelagem

organizacional que envolva a eliciação de requisitos para sistemas de
informação de apoio, o presente trabalho tem por objetivo a identificação de
alguns destes cenários, suas respectivas finalidades e sua tradução em
patterns de modelagem organizacional.
Estes patterns devem ser identificados a partir da análise dos
relacionamentos entre os modelos que compõem a técnica EKD, de tal forma
que possam ser reutilizados para a eliciação de requisitos em diferentes
situações de modelagem organizacional, independentemente do domínio do
negócio e da organização. Os patterns representam os cenários de
modelagem organizacional em que as interações entre os componentes dos
modelos da EKD podem indicar um caminho para a captura dos requisitos.
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Segundo a definição de Alexander et al (1977), para o qual um pattern
possui a função de documentar problemas e suas respectivas soluções em
um determinado contexto, os problemas tratados em cada pattern, no
presente trabalho, devem ser entendidos como dificuldades enfrentadas
durante a atividade de eliciação de requisitos. As soluções apresentadas
indicam um possível caminho para se superar tais dificuldades.
O presente trabalho tem caráter exploratório, intencionando apresentar
de modo descritivo e preliminar os patterns de modelagem organizacional
identificados. O estudo detalhado deles, assim como sua aplicação prática
em estudos de caso, permitirá avaliar a viabilidade do emprego deles em
situações concretas.
1.3

CONTRIBUIÇÕES
O presente trabalho apresenta as seguintes contribuições:
•

Uma

proposta

detalhada

dos

patterns

de

modelagem

organizacional criados para guiar a atividade de eliciação de
requisitos durante a modelagem organizacional utilizando a EKD;
•

Um exemplo de utilização desses patterns com o objetivo de
apresentar um modo de eliciação de requisitos em um modelo
EKD;

•

Apresentar a utilização da EKD para documentar dificuldades
identificadas nos processos de negócio, as quais podem ser
consideradas como causas de alguns dos problemas que
interferem nos objetivos da organização;

•

A ilustração da possibilidade de rastreamento ao longo da
aplicação dos patterns, relacionando os requisitos aos objetivos,
processos de negócio e regras de negócio. Com isso, identifica-se
a razão da existência de cada requisito do sistema de informação.

1.4

MÉTODO DE TRABALHO
O método de pesquisa adotado tem objetivo exploratório, realizado a

partir de levantamentos bibliográficos e utilizando a experiência profissional
do autor na área de Tecnologia da Informação numa grande empresa do
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setor aéreo. O presente trabalho apóia-se inicialmente em três temas
correlatos: (a) o uso da modelagem organizacional no desenvolvimento de
sistemas de informação; (b) a abordagem da Engenharia de Requisitos
Orientada a Objetivos (GORE) e algumas das técnicas que se utilizam da
modelagem organizacional; (c) a análise do EKD User Guide (BUBENKO;
STIRNA; PERSSON, 2001a) para se obter subsídios com relação ao uso da
técnica EKD como ferramenta para a Modelagem Organizacional.
Em seguida, analisa-se a primeira iniciativa de utilização de patterns
baseados na técnica EKD, a qual se deu na metodologia Enterprise
Knowledge Patterns (EKP) utilizada no projeto ESPRIT ELEKTRA (Electrical
Enterprise Knowledge for Transforming Applications) (BUBENKO; STIRNA;
PERSSON, 2001b). Para a descrição dos patterns no presente trabalho será
elaborado um gabarito baseado na mesma notação utilizada em Bubenko,
Stirna e Persson (2001b).
O presente trabalho também se apóia nas referências bibliográficas
relacionadas ao tema da pesquisa, sobretudo em (BUBENKO; STIRNA;
PERSSON,

2001a),

(KAVAKLI;

LOUCOPOULOS,

2004),

(PÁDUA;

CAZARINI; INAMASU, 2004), (KIRIKOVA, 2000) e (MAC KNIGHT, 2004).
Algumas referências bibliográficas, como (LAMSWEERDE, 2000),
(WIEGERS, 2003), (VERNADAT, 1996), (BARBALHO; ROZENFELD, 2002),
(PIDD, 1998), (HUNT, 1996), (LEFFINGWELL; WIDRIG, 2000), (KOTONYA;
SOMMERVILLE, 1997), são utilizadas na conceituação dos aspectos
relacionados à engenharia de requisitos e à modelagem organizacional
separadamente.
Com relação aos patterns de modelagem organizacional, propostos
para apoiar a atividade de eliciação de requisitos durante a modelagem
organizacional utilizando a técnica EKD, inicialmente são detalhados e
analisados os modelos que compõem a técnica, com o objetivo de entender a
finalidade de cada modelo e de esclarecer suas inter-relações.
A partir do entendimento dessas interligações, são analisados os
modelos que fazem parte do estudo de caso apresentado no EKD User
Guide (BUBENKO; STIRNA; PERSSON, 2001a) e também são criados
alguns modelos para que se possa identificar uma maior quantidade de
cenários de modelagem. Com isso, é possível identificar uma variedade de
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relacionamentos que envolvem o componente Requisito do Sistema de
Informação. Partindo-se do componente Requisito do Sistema de Informação
modelado, pode-se verificar sua rastreabilidade para, então, identificar os
demais componentes da EKD que possuem relacionamento direto ou indireto
com ele. Assim, é possível avaliar a viabilidade de se criar padrões, a partir
dos cenários de modelagens identificados, que possam ser reutilizados em
outros projetos. Para realizar a aplicação dos patterns de modelagem
organizacional propostos no presente trabalho, utiliza-se um exemplo de uso.
Por fim, uma limitação do presente trabalho é o seu caráter
exploratório, que intenciona apresentar de modo descritivo, numa primeira
aproximação, os patterns de modelagem organizacional identificados. O
estudo detalhado deles, assim como sua aplicação prática em estudos de
caso, permitirá avaliar sua viabilidade de emprego em situações concretas.
1.5

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
No capítulo 2, A Modelagem Organizacional e a Engenharia de

Requisitos, são apresentados os principais conceitos associados à
modelagem organizacional e a engenharia de requisitos, neste ultimo
enfocando mais detalhadamente a abordagem GORE. A eliciação de
requisitos é ressaltada, sendo apresentadas algumas técnicas baseadas em
GORE que utilizam a modelagem organizacional para a realização desta
atividade.
No capítulo 3, A Técnica EKD, é apresentado o detalhamento dos
modelos da EKD, seus respectivos componentes e a integração entre eles.
Também são apresentadas possíveis aplicações da EKD nas organizações.
No capítulo 4, Proposta de uso de Patterns na Eliciação de Requisitos,
são apresentados alguns patterns elaborados com a finalidade de facilitar a
atividade de eliciação de requisitos durante a realização da modelagem
organizacional por meio da EKD. Em seguida apresenta-se uma proposta de
uso destes patterns.
No capítulo 5, Exemplo de Uso: Empresa Aérea Voar, é apresentado
um exemplo de uso com o propósito de exercitar de forma exploratória alguns
dos patterns de modelagem organizacional detalhados no capítulo 4.
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Por fim, as considerações finais serão apresentadas no capítulo 6,
juntamente com as suas contribuições e possíveis trabalhos futuros.
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2 A MODELAGEM ORGANIZACIONAL E A ENGENHARIA DE
REQUISITOS
O objetivo deste capítulo é descrever os principais conceitos que
envolvem a modelagem organizacional e a engenharia de requisitos. No
âmbito da modelagem organizacional são definidos os termos mais comuns
empregados no uso desta disciplina. São apresentados os princípios que
uma metodologia ou técnica de modelagem organizacional deve atender,
suas principais finalidades de uso e algumas das visões ou sub-modelos
contemplados pela modelagem organizacional. Por fim, são descritas
algumas metodologias de modelagem organizacional existentes. Com
relação à engenharia de requisitos, são descritas algumas de suas
atividades, sendo que é dada uma maior ênfase à eliciação de requisitos.
São também descritos os domínios e

classificações dos requisitos. São

apresentados o propósito e os benefícios da engenharia de requisitos
orientada a objetivos (GORE) e são descritas e confrontadas algumas
técnicas de eliciação de requisitos baseadas na abordagem GORE que se
utilizam da modelagem organizacional. Também se considera que a
associação da modelagem organizacional com a engenharia de requisitos
facilita a aquisição de conhecimento do negócio, da estrutura organizacional
e estratégica e ajuda na comunicação com os stakeholders.
2.1

MODELAGEM ORGANIZACIONAL
Para a compreensão da modelagem organizacional, também conhecida

como modelagem de empresas ou modelagem empresarial, é preciso definir
os conceitos de modelagem, modelo e modelo de empresa. Dentre as várias
interpretações existentes para estes termos, uma pragmática é de Vernadat
(1996), em que a modelagem é definida como o ato de construir modelos
explícitos, direcionados a determinados objetivos de seus usuários,
comunicados por meio de uma determinada linguagem e que expressam a
abstração de uma realidade (consideradas as simplificações desta) realizada
no processo de sua confecção. O modelo é uma representação útil de
alguma coisa, uma abstração da realidade, expressa em termos de algum
formalismo para servir aos propósitos do usuário.

20
De acordo com Pidd (1998), uma das principais características de um
modelo é que ele se torna uma ferramenta para suporte ao raciocínio. A
linguagem pela qual é construído o modelo é um aspecto fundamental tanto
do processo de sua elaboração quanto do conteúdo do seu produto. Existem
três parâmetros principais considerados para a escolha da linguagem de
modelagem: (1) o objetivo a ser atingido por meio da modelagem; (2) quem
são os usuários da linguagem; e (3) quem serão os usuários do modelo. Por
fim, segundo Vernadat (1996), modelos de empresa são representações de
uma organização real que servem como uma referência comum para todos
os seus membros sejam eles pessoas, sistemas ou recursos. Este modelo
forma uma infra-estrutura de informação que pode ter diversas aplicações.
Antes de prosseguir com a definição de modelagem organizacional, é
preciso confrontar alguns dos termos mais comuns relacionados ao tema,
são eles: modelagem de negócios, modelagem de processos de negócios,
modelagem organizacional e modelagem de empresas. Lindheim (1996 apud
BARBALHO e ROZENFELD, 2002) considera a classificação das disciplinas
de modelagem conforme as seguintes definições:
− Modelagem de negócio: do inglês business modeling, é utilizada
como uma abordagem integrada de modelagem estratégica, funcional
e de dados necessária ao desenvolvimento de sistemas. A modelagem
de negócio parte do principio que o negócio consiste de dois
elementos básicos: processos e informações. Sendo assim, a
modelagem

de

negócio

deve

contemplar

pelo

menos

duas

perspectivas: modelagem de processos e modelagem de dados.
− Modelagem de processos de negócio: do inglês business process
modeling, é utilizada normalmente para a reengenharia de processos.
A modelagem de processos é uma ferramenta analítica e de
comunicação que tem a intenção de ajudar a melhorar os processos
existentes ou implantar uma nova estrutura voltada para processos. A
sua análise estruturada permite, ainda, a redução de custos no
desenvolvimento de produtos e serviços, a redução nas falhas de
integração entre sistemas e a melhoria do desempenho da
organização, além de ser uma excelente ferramenta para possibilitar o
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melhor entendimento dos processos atuais e eliminar ou simplificar
aqueles que necessitam de mudanças (HUNT, 1996).
− Modelagem de empresa ou modelagem empresarial, do inglês
enterprise modeling, para Vernadat (1996), a modelagem de empresa
é o processo de representar na forma de modelos os diversos
componentes de uma organização para entender e melhorar o
desempenho do negócio. O modelo de uma empresa é um conjunto
consistente de modelos de diferentes propósitos e complementares,
que descrevem as várias facetas de uma organização para satisfazer
algum propósito de alguns participantes do negócio. A partir destes
modelos pode-se compreender melhor o funcionamento do ambiente
organizacional, bem como as relações humanas e de trabalho entre os
participantes da organização. O modelo deve representar a estrutura,
as atividades, os processos, as informações, os recursos, as pessoas,
o comportamento, os objetivos e as restrições das empresas
comerciais, governamentais ou de outra natureza, a fim de ajudar a
compreender as complexas interações entre organizações e pessoas.
− Modelagem organizacional: do inglês enterprise modeling ou
organizational modeling, é talvez o termo menos preciso relacionado
ao tema de modelagem de empresas. Para os autores que trabalham
conceitos de reengenharia de processos e de Computer-Integrated
Manufacturing (CIM), a modelagem organizacional, assim como a de
processos de negócio, é uma das visões que compõem a modelagem
de empresas, havendo entre as principais correntes uma pequena,
porém significativa diferenciação. Para Kosanke (1999), o modelo
organizacional representa basicamente os níveis hierárquicos, as
autoridades e responsabilidades, visão corroborada por Rentes (1995)
e

Rozenfeld

(2001).

Além

das

responsabilidades,

o

modelo

organizacional representa recursos humanos e de hardware utilizados
para a realização de um determinado processo de negócio. Para o
presente trabalho e para alguns dos autores que trabalham com a
engenharia de requisitos (PÁDUA, 2004) e (FURLAN, 1997), o termo
modelagem organizacional é considerado sinônimo de modelagem de
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empresas. Nesta abordagem a visão organizacional propriamente dita,
é tratada pela visão de recursos ou de atores.
2.1.1 O Processo de Modelagem Organizacional
A modelagem organizacional vista como um processo, apresentada
em forma de diagrama na Figura 2.1, (VERNADAT, 1996) tem como
entradas: conhecimento sobre a empresa (conhecimento sobre a empresa
que está sendo modelada e que reside espalhado entre todos os funcionários
e pessoas que trabalham na organização); ontologia do domínio (uma
formalização de algum conhecimento em termos de conceitos abstratos e
axiomas); biblioteca de modelos; conjunto de modelos e objetos que o
profissional de modelagem ou a empresa já possuem e que podem ser
reaproveitadas dependendo do objetivo da modelagem.
Os controles que guiam os modelos do processo são os objetivos para
os quais serão empregados os modelos, a metodologia de modelagem
adotada e as métricas que avaliam o andamento deste processo.
A execução deste processo é de responsabilidade das pessoas
devidamente conhecedoras da ontologia do domínio do problema da
empresa e dos métodos de representação dos modelos. Como resultado final
obtém-se o próprio modelo de empresa, composto por diversos modelos
consistentes e coerentes entre si, tais como modelo de processos, modelo de
dados, entre outros.
Objetivo do modelo
Metodologia
Métrica
Conhecimento da empresa
Domínio da ontologia
Biblioteca de modelos

O Processo de
Modelagem
Organizacional

Modelo da empresa
Métricas
Domínio da ontologia

Ontologia
Conhecimento
Profissional habilitado
Figura 2.1 - Processo da Modelagem Organizacional
Fonte: Vernadat (1996)
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2.1.2 Princípios da Modelagem Organizacional
Segundo Vernadat (1996) e Pidd (1998), a modelagem organizacional
deve atender aos seguintes princípios:
− Separação de Conceitos: abordar a empresa a partir de um conjunto de
elementos menores e distintos, ou seja, abordá-la de forma particionada,
formando um conjunto de elementos em que cada um representa uma
parte única e funcional do domínio do problema tais como produto,
processo, planta. Segundo este princípio não há a possibilidade de
modelagem baseada em abordagens que consideram a empresa como
um todo.
− Decomposição Funcional: permitir o mapeamento hierárquico de todas
as funções da empresa, começando da definição de macro-funções e as
decompondo num conjunto de subfunções até a descrição das funções
mais específicas.
− Modularidade: diminuir a complexidade, facilitando o gerenciamento das
alterações e mesmo a manipulação do modelo. É preciso que a técnica de
modelagem permita a definição de módulos que possam ser combinados
ou reusados num projeto de modelagem posterior.
− Generalização: este conceito é similar ao utilizado em modelagem de
objetos e de dados na área de engenharia de software. Segundo este
princípio a técnica de modelagem de empresas deve possibilitar a criação
de classes que agrupem os objetos segundo propriedades idênticas.
Assim uma propriedade definida para uma classe1 é transferida para
todos os objetos que compõem esta classe.
− Reusabilidade: a modelagem deve permitir que o modelo possa ser
construído com base em blocos predefinidos ou modelos parciais, ambos
agrupados por propriedades semelhantes tal que se garanta, tanto quanto
possível, a reutilização de partes do modelo em novos modelos.
− Separação entre Comportamento e Funcionalidade: uma técnica de
modelagem
1

organizacional

deve

garantir

a

separação

entre

Uma classe de objetos descreve um grupo de objetos com propriedades semelhantes (atributos), o
mesmo comportamento (operações) e conseqüentemente a mesma semântica (RUMBAUGH, 1994).
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funcionalidades (o que a empresa faz), do comportamento (como ela o
faz) e dos seus estados para atingir a funcionalidade proposta. Esta
separação proporciona flexibilidade ao modelo, diminuindo o efeito da
modificação e facilitando o entendimento.
− Separação entre Processos e Recursos: similar ao item anterior, a
técnica de modelagem deve permitir a separação entre processos, no
sentido de atividades e tarefas que devem ser feitas, dos recursos, que
são os bens materiais e as informações necessárias para fazê-lo.
− Conformidade: este princípio diz respeito à acurácia da representação. A
linguagem de modelagem deve possuir sintaxe e semântica claras,
consistentes, não redundantes e capazes de lidar com o domínio da
aplicação do modelo de empresa.
− Visualização: a técnica de modelagem deve proporcionar também uma
linguagem de representação de fácil comunicação (fácil leitura e
representação) e apoiada por uma representação gráfica não ambígua e
clara.
− Simplicidade versus Adequação: este princípio exige que a técnica de
modelagem seja rica o suficiente para expressar o que precisa ser
expresso, porém que ela seja a mais simples possível sem que haja perda
na adequação ao propósito do modelo.
− Gerenciamento da Complexidade: qualquer técnica de modelagem
organizacional deve ser capaz de lidar com sistemas de alto grau de
complexidade, pois, os sistemas organizacionais são complexos e
dinâmicos

e,

em

caso

de

menor

complexidade,

a

modelagem

organizacional perde o seu grande poder de auxílio, pois o próprio bom
senso e a linguagem comum poderiam ser utilizados.
− Rigor da Representação: o modelo não deve ser ambíguo e muito
menos redundante, permitindo a verificação de propriedades, análises e
até mesmo simulações do comportamento do processo, sistema, ou
empresa.
− Separação entre Dados e Controles: particularmente para os modelos
de empresa é preciso que haja uma distinção entre dados necessários
para a realização de um processo, dos controles, que também são dados,
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só que utilizados pelo processo para definições de como e quando operar
(neste aspecto modelo de empresa apresenta algumas características
semelhantes de sistemas computacionais de tempo real).
2.1.3 Finalidades da Modelagem Organizacional
Barbalho e Rozenfeld (2002) apresentam uma compilação das
seguintes finalidades:
1. Compreensão e projeto de processos – o principal objetivo seria
criar um entendimento compartilhado dos processos de maneira a
facilitar a comunicação e análise dos stakeholders visando a
melhorias dos processos.
2. Apoio na gestão de processos - ajudar a reduzir a complexidade
das análises para a tomada de decisão. Servir como ferramenta
gerencial para a alocação de recursos.
3. Análise e simulação baseada em computador – como
ferramenta para a realização de análises e simulações de cenários
de processos.
4. Desenvolvimento e implementação de sistemas – a modelagem
deve facilitar os esforços de desenvolvimento e implementação de
sistemas de informação.
5. Integração de empresas - é um estado atingido por uma
determinada organização no qual a modelagem tenha permitido:
(1) a construção da cultura e visão compartilhadas por toda a
organização; (2) a capitalização do conhecimento e das práticas da
empresa construindo uma memória de tal forma a incorporá-la
como bem intangível; (3) o apoio ao processo decisório
relacionado a melhorias ou controles.
De acordo com Bubenko, Stirna e Persson (2001a), a modelagem
organizacional pode ser utilizada para diferentes propósitos. Entretanto,
conforme ilustra a Figura 2.2, existem dois objetivos principais no seu uso:
desenvolver o negócio e garantir a qualidade da sua operação.
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O objetivo de desenvolver o negócio requer da organização a definição
da sua visão e estratégias, incentiva o desenho ou o redesenho dos
processos e necessita do suporte de recursos, infra-estrutura, tecnologia da
informação, entre outros. Tal desenvolvimento envolve freqüentemente o
gerenciamento de mudanças para determinar como atingir a visão e os
objetivos da organização. O objetivo de garantir a qualidade da operação do
negócio trata de dois aspectos:
1. O compartilhamento do conhecimento do negócio, da visão e da
forma como o negócio é realizado; e
2. A garantia do entendimento e concordância dos stakeholders sobre
as decisões de negócio.

Objetivos
Modelagem
Organizacional
Garantir a qualidade
da operação do
negócio

Garantir a aceitação
para as decisões de
negócio

Desenvolver o
negócio

Manter e compartilhar
o conhecimento sobre
o negócio

Garantir o
entendimento e
concordância
dos stakeholders

Incentivar a
participação
ativa dos
stakeholders

Resolver
diferenças de
entendimento do
negócio entre os
stakeholders

Criar,
documentar e
manter uma
visão completa
do negócio

Estimular a
comunicação e
colaboração entre
os stakeholders

Adquirir
conhecimento
sobre o negócio
dos diferentes
stakeholders

Desenvolver a
visão e a
estratégia

Desenhar e
redesenhar o
negócio

Desenvolver
Sistemas de
Informação

Desenhar e
redesenhar os
processos de
negócio

Eliciar
Requisitos
de Negócio

Legenda:
AND

Figura 2.2 - Objetivos mais comuns da modelagem organizacional
Fonte: Bubenko; Stirna; Persson (2001a)

AND/OR
APÓIA
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2.1.4 Visões da Modelagem Organizacional
Segundo Vernadat (1996), um modelo organizacional pode ser
composto de muitos sub-modelos ou visões. Cada visão pode conter a
descrição de um aspecto específico do negócio, tornando a linguagem e
transmissão destes aspectos mais clara se comparada com a descrição por
meio de uma única visão. Os objetivos e as metas da organização funcionam
como alicerces para o estabelecimento das demais visões necessárias a um
determinado processo de modelagem. Barbalho e Rozenfeld (2002)
apresentam a seguinte compilação das visões que possibilitam o atendimento
das finalidades listadas no item 2.1.3:
− Visão de objetivos – descreve os objetivos do negócio, ameaças,
oportunidades, problemas, pontos fracos, pontos fortes, estratégia
e ações.
− Visão de decisões – descreve as regras de negócio, variáveis,
condições e escolhas no processo de tomada de decisão.
− Visão de atividades (ou funções) - descreve a seqüência do que
é ou deve ser feito para a transformação de alguma informação
sendo composta pelo conjunto de atividades, suas metas e
recursos de software.
− Visão de eventos – descreve os eventos e mensagens que
estimulam a execução de atividades.
− Visão da organização – descreve as unidades organizacionais e
os recursos (humanos, infra-estrutura e hardware e software),
assim como os seus papéis e responsabilidades.
− Visão de entradas e saídas – descreve o fluxo de informações
consumidas pelas atividades.
− Visão de processos – engloba as visões de organização,
atividades e entradas e saídas em um único modelo, gerando uma
idéia de encadeamento temporal, alocação de recursos e ocupação
das unidades organizacionais.
No contexto da engenharia de software, a Tabela 2.1 apresenta uma
interpretação (BARBALHO; ROZENFELD, 2002) dessas visões e seus
respectivos componentes, assim como a classificação em termos de grau de
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importância

de

cada

componente

com

respeito

à

finalidade

de

desenvolvimento e implementação de sistemas. Os números refletem o
índice de importância de cada componente para a finalidade em questão.
Assim sendo, 1 representa que o componente não é necessário, 2 representa
que pode ser descartado, 3 representa que o componente tem uma
importância relativa, 4 que sua importância é significativa e 5 que o
componente é imprescindível.
Tabela 2.1 - Componentes visões versus finalidades de modelagem
Visão

Componente da

Grau de importância para a finalidade:

Visão

Desenvolvimento e implementação de
Sistemas

Objetivos

5

Sub-objetivos

2

Regras

4

Centro de Decisão

1

Atividades

5

Software

3

Eventos

Eventos

5

Organização

Atores

3

Recursos

4

Entradas e saídas

Informações

5

Processos

Processos

5

Objetivos
Decisões
Atividades

Fonte: Barbalho; Rozenfeld, 2002

Verifica-se que para atender à finalidade de desenvolvimento e
implementação de sistemas, com exceção de sub-objetivos e centro de
decisão, todos os demais componentes são considerados importantes na
atividade de modelagem organizacional.
2.1.5 Modelos e Técnicas de Modelagem Organizacional
Na seqüência, serão apresentadas, em linhas gerais, alguns modelos e
técnicas de modelagem organizacional.
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2.1.5.1 CIMOSA
A arquitetura CIMOSA (CIM Open System Architecture) tem como
objetivo ajudar as organizações gerenciarem mudanças e integrarem seus
recursos e operações. A estrutura arquitetônica da CIMOSA compreende três
componentes: uma Estrutura de Modelagem de Empresa, uma Infra-estrutura
de Integração e um Ciclo de Vida de Sistema CIM. A Infra-estrutura de
Integração CIMOSA proporciona a tecnologia capaz de viabilizar a integração
física e de aplicativos de sistemas da empresa, consistindo de um conjunto
de serviços básicos de Tecnologia de Informação usado para possibilitar a
integração, comunicação e interoperabilidade de sistemas de múltiplos
fornecedores. Seu propósito é transformar um ambiente heterogêneo
altamente distribuído em um ambiente onde a informação deve ser acessada
de modo transparente, independente de onde ela estiver. O Ciclo de Vida
CIMOSA define uma seqüência de fases a serem usadas durante o processo
de construção da arquitetura particular de uma empresa. As principais fases
compreendem: a definição de um plano diretor, a definição de requisitos, o
projeto, a implementação e a operação do sistema. As fases relacionadas
com as atividades de modelagem da definição de requisitos, da especificação
de projeto e da descrição da implementação são suportadas pela Estrutura
de Modelagem CIMOSA (CAMPOS; CARVALHO; ROSARIO, 1999).
O modelo de referência da arquitetura CIMOSA apresenta as seguintes
visões de modelagem organizacional (BARBALHO; ROZENFELD, 2002):
− Visão de Atividades ou Funções – representa as funcionalidades e
o comportamento de uma organização por meio de eventos,
atividades, processos e regras de negócio.
− Visão de Entradas e Saídas (informações) – apresenta os objetos
da organização e seus elementos de informação.
− Visão de Organização (recursos) – faz referência aos meios de
produção, suas competências e gerenciamento.
− Visão de Organização (atores) – representa níveis organizacionais,
autoridades e responsabilidades.
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− Visão de Processos – a organização é vista como uma grande
coleção de processos de negócio executados por agentes
sincronizados por eventos e mensagens. Tais agentes, chamados
de entidades funcionais, são recursos ativos com capacidade de
comunicação, cooperação e processamento de objetos.
2.1.5.2 ARIS
ARIS é a sigla para ARchitecture of Integrated Information Systems e foi
desenvolvida pelo Prof. Scheer na Alemanha entre 1992 até 1994, sendo um
arcabouço de modelagem que enfatiza os aspectos de engenharia de
software e organizacionais da empresa. A arquitetura ARIS está dividida em
quatro visões distintas (BARBALHO; ROZENFELD, 2002) e (BREMER;
LENZA, 2000):
− Visão de Atividades ou Funções - permite construir modelos que
definem de maneira hierárquica todas as funções da organização
começando da mais macro e decompondo-as até o nível de detalhe
que permite especificar funções de programação específicas dentro
de aplicativos de software.
− Visão de Entradas e Saídas (informações) - é utilizada para definir
os modelos de dados partindo das definições das informações mais
complexas (relatórios ou conjunto de informações) passando pelo
modelo de dados e seus relacionamentos, a definição de esquemas
e definindo a própria base de dados.
− Visão de Organização (atores e recursos) - permite especificar e
detalhar a estrutura organizacional da empresa desde a definição
das divisões e unidades de negócios, a estrutura de cargos e seus
ocupantes, até a estrutura física com os equipamentos, com ênfase
especial à estrutura de informática na medida em que existem
métodos específicos para a modelagem da rede de computadores
da empresa.
− Visão de Controle - é a visão que permite relacionar as três visões
anteriores. Nesta visão há métodos de modelagem específicos para
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definir a relação entre funções e dados; funções e organização;
organização e dados e, principalmente, capazes de integrar as três
funções utilizando-se principalmente do conceito de evento.
2.1.5.3 EKD
A EKD (Enterprise Knowledge Development) tem sua origem na
Engenharia de Requisitos por meio da metodologia chamada de PLANTADA,
a qual foi refinada pelo Instituto Sueco para o Desenvolvimento de Sistemas
(SISU - Swedish Institute for Systems Development) e posteriormente pelos
projetos ESPRIT F3 (From Fuzzy to Formal) e ESPRIT ELEKTRA (Electrical
Enterprise Knowledge for Transforming Applications). A EKD é uma técnica
direcionada

para

a

sistematização,

reflexão

e

desenvolvimento

do

conhecimento acumulado em uma determinada organização. A EKD abrange
as seguintes visões (BARBALHO; ROZENFELD, 2002):
− Visão de Objetivos – representa os objetivos do negócio de forma
hierárquica, assim como condicionantes externas como ameaças e
oportunidades e fatores internos como pontos fortes, pontos fracos,
problemas e restrições.
−

Visão de Processos (atividades) – apresenta os processos e as
atividades

necessárias

ao

atendimento

dos

objetivos

e

as

informações transformadas e geradas pelos mesmos.
− Visão de Entradas e Saídas (conceitos) – representa as entidades
(conceitos) organizacionais, atributos e relacionamentos.
− Visão de Organização (atores e recursos) – sistematiza as
unidades

organizacionais,

indivíduos

importantes

ao

modelo,

responsabilidades, recursos, papéis e tarefas.
− Visão de Atividades (requisitos técnicos ou software) - usado
quando a proposta da EKD é ajudar a definir os requisitos para o
desenvolvimento de um sistema de informação.
2.1.6 Abrangência dos Modelos e Técnicas de Modelagem Organizacional

32
A Tabela 2.2 apresenta uma análise do grau de abrangência dos
modelos e técnicas CIMOSA, ARIS e EKD em relação aos componentes das
visões descritos na Tabela 2.1. Utilizou-se um índice de presença cujos
valores variam de 1 a 3, em que 1 significa ausência, 2 significa presença
com tratamento pouco detalhado e 3 significa presença com tratamento
adequado (BARBALHO; ROZENFELD, 2002).
Tabela 2.2 - Índice de presença de componentes de visão nas metodologias de
modelagem organizacional
Componentes das Visões

CIMOSA

ARIS

EKD

Objetivos

2

2

3

Sub-objetivos

1

2

3

Regras

2

2

3

Centros de decisão

1

2

1

Atividades

3

3

3

Software

3

3

3

Eventos

3

3

3

Atores

3

3

3

Recursos

3

3

3

Informações

3

3

3

Processos

3

3

3

SOMA

27

29

31

Fonte: Barbalho; Rozenfeld, 2002

Como pode ser visto, em termos de abrangências das visões todas
apresentaram um grau de atendimento razoável. Porém a única técnica que
contempla plenamente os componentes objetivos e regras de negócio é a
EKD.
2.2

ENGENHARIA DE REQUISITOS
Para Wiegers (2003), a Engenharia de Requisitos é uma atividade que

objetiva desenvolver uma especificação completa, consistente, não ambígua
e correta dos requisitos. A especificação deve servir, inclusive, como base
para um acordo entre as partes envolvidas no processo de desenvolvimento
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do sistema de informação, onde se deve pactuar, de forma concisa, sobre o
quê o produto irá fazer.
De acordo com Lamsweerde (2000), a Engenharia de Requisitos deve
tratar dos objetivos que justificam a necessidade de um sistema de
informação, as funcionalidades que o sistema deve possuir para atingir estes
objetivos e os requisitos que restringem como o ele desempenhará as
funções para as quais deve ser projetado e implementado. A Figura 2.3
apresenta o processo de Engenharia de Requisitos na visão de Kotonya e
Sommerville (1997).
Sistemas de
Informação Existentes
Necessidades dos
Stakeholders
Padrões
Organizacionais

Requisitos Acordados
PROCESSOS DE
ENGENHARIA DE
REQUISITOS

Regulamentações

Especificação do
Sistemas
Modelos do Sistema

Domínio da
Informação

Figura 2.3 - Entradas e Saídas do Processo de Engenharia de Requisitos
Fonte: Kotonya; Sommerville (1997)

Requisitos são, portanto, características ou funções que os sistemas
de informação devem possuir para que atendam aos objetivos da
organização e resolvam um conjunto de problemas. São descrições do que o
sistema deve fazer, como deve se comportar e quais as restrições sobre as
quais deve operar, de forma que seus usuários consigam executar suas
tarefas (MAC KNIGHT, 2004).
2.2.1 Atividades da Engenharia de Requisitos
Kotonya e Sommerville (1997) dividem a Engenharia de Requisitos em
cinco atividades:
•

Eliciação - A atividade de eliciação é responsável pela definição do
problema a ser solucionado. O objetivo principal é identificar e
coletar informações de domínio, de forma a prover o mais completo
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e correto entendimento das necessidades que demandam o
software. A eliciação é um processo de descoberta que requer uma
análise criteriosa da organização, do domínio da aplicação e dos
processos.
•

Análise - Normalmente as atividades de análise e eliciação de
requisitos são executadas simultaneamente, pois na medida em
que os requisitos vão surgindo é possível, com a análise, garantir o
correto entendimento dos requisitos por parte dos stakeholders. O
objetivo da análise é encontrar possíveis problemas na declaração
informal dos requisitos obtida por meio da eliciação.

•

Especificação - A fase de especificação tem como objetivo
descrever conceitualmente o conhecimento eliciado em modelos
que expressem o domínio do problema para que se possa avaliar a
descrição visando sua correção, completude e a consistência da
solução proposta. O objetivo principal é representar o domínio
problema

para

funcionalidades

propiciar

uma

melhor

desejadas

para

o

compreensão

software.

Os

das

modelos

produzidos, textuais ou em notação gráfica, descrevem os
requisitos, relatando os componentes e o comportamento do
software. A facilidade de leitura e a não ambigüidade são
características importantes a serem consideradas nos modelos.
•

Validação - O objetivo da atividade de validação é confirmar que o
que foi especificado realmente represente o domínio do problema.
A validação ocorre em paralelo com a atividade de negociação, na
qual os engenheiros de sistemas procuram confirmar se os
requisitos gerados atendem por completo às necessidades dos
stakeholders.

•

Gerenciamento - Os principais objetivos do gerenciamento de
requisitos são: gerenciar mudanças nos requisitos acordados,
gerenciar

as

relações

entre

requisitos

e

administrar

as

dependências entre os documentos de requisitos e outros
documentos produzidos durante o ciclo de vida do software.
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2.2.2 Classificação dos Requisitos
Tradicionalmente, os requisitos de software são classificados em
requisitos

funcionais,

não

funcionais

e

organizacionais

(KOTONYA;

SOMMERVILLE, 1997), (ALENCAR, 1999):
•

Requisitos Funcionais: definem as funções que um sistema ou
um componente de sistema deve fazer. Eles descrevem as
transformações a serem realizadas nas entradas de um sistema ou
em um de seus componentes, a fim de que se produzam saídas.
Em alguns casos, os requisitos funcionais podem também
explicitamente definir o que o sistema não deve fazer.

•

Requisitos Não-Funcionais: dizem respeito a restrições, aspectos
de

desempenho,

interfaces

com

o

usuário,

confiabilidade,

segurança, manutenibilidade, portabilidade, padrões e outras
propriedades que o sistema deve possuir, bem como aspectos
sociais e políticos. Alguns desses requisitos são traduzidos em
funções

(operacionalizados),

ao

longo

do

processo

de

desenvolvimento de software.
•

Requisitos Organizacionais: oriundos de procedimentos e
políticas organizacionais e relacionados com os objetivos e metas
da organização.

2.2.3 Agrupamento dos Requisitos em Domínios
Leffingwell e Widrig (2000) sugerem que os requisitos podem ser
agrupados em dois domínios: o domínio do problema e o domínio da solução.
No domínio do problema, a atividade de eliciação de requisitos busca analisar
o universo de informações da organização, seus objetivos, seus processos e
a forma com que são executados. Os requisitos no domínio do problema são
conhecidos como requisitos de negócio ou necessidades.
No domínio da solução trata-se da definição das funcionalidades que o
sistema deve prover para atender às necessidades identificadas no domínio
do problema. A Figura 2.4 ilustra os conceitos de domínio do problema e da
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solução, e também destaca o domínio do problema como foco do presente
trabalho.

Domínio do
Problema
Necessidades
Necessidades

Domínio da
Solução

Domínio do
problema a ser
resolvido

Características
Requisitos de Software

Serviços que o sistem a
deverá prover
Designação dos
serviços ao sistem a

Figura 2.4 - Problema e solução
Fonte: IBM/Rational Software, RUP (2003)

2.3

OS ASPECTOS ORGANIZACIONAIS ASSOCIADOS À ENGENHARIA
DE REQUISITOS
De acordo com Pádua, Cazarini e Inamasu (2004), muitas técnicas

comumente aplicadas no desenvolvimento de software tratam de aspectos
relacionados à funcionalidade do sistema, da descrição de atividades e
entidades, das entradas que deverão ser transformadas e das saídas que
deverão ser produzidas, porém sem considerar aspectos mais amplos como:
os objetivos da organização, as regras do negócio, as restrições, os aspectos
não funcionais relacionados a qualidade, a confiabilidade e a usabilidade.
Essas técnicas não ajudam, portanto, a buscar soluções alternativas para
problemas da organização, não adicionam valor ao negócio e, na maioria das
vezes, os processos manuais são automatizados sem nenhuma modificação.
De acordo com Wiegers (2003), muitos projetos de software não
conseguem satisfazer as reais necessidades dos usuários, muito embora a
tecnologia e as ferramentas de suporte a análise de sistemas tenham
evoluído nos últimos tempos. Uma das principais causas nesta diferença de
semântica, entre a real necessidade dos usuários e o produto entregue, está
no entendimento inadequado do problema a ser resolvido. Segundo Young
(2004), para se identificar as reais causas de um problema é necessário que
a equipe de desenvolvimento estude o problema a ser resolvido com base
em múltiplas visões. As visões não devem contemplar somente as
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funcionalidades e os dados do sistema, antes é preciso identificar quais
atribuições da organização necessitam de suporte de tecnologia, pois muitas
vezes os próprios usuários não têm a percepção das suas reais
necessidades.
Assim, faz-se necessário a adoção de quadros de referência mais
ricos que facilitem os esforços da Engenharia de Requisitos para obter uma
melhor compreensão sobre os relacionamentos da organização entre os
vários atores do sistema e entender as razões envolvidas nos processos de
decisões. Segundo Pádua, Cazarini e Inamasu (2004), o uso de técnicas de
modelagem organizacional na Engenharia de Requisitos permite representar
o conhecimento a respeito da organização e propiciar que este conhecimento
seja utilizado e integrado efetivamente no processo de Engenharia de
Requisitos. De acordo com Kavakli e Loucopoulos (2004), a falta de
alinhamento entre a necessidade do negócio e as funcionalidades do sistema
de informação pode ser reduzida por meio da adoção de técnicas que fazem
uso da modelagem organizacional.
De acordo com Santander (2002), na engenharia de requisitos várias
técnicas têm sido propostas com o intuito de modelar ambientes
organizacionais. Algumas destas técnicas estão relacionadas com o
entendimento, eliciação e documentação de regras de negócio, processos de
negócio bem como de fluxos de trabalho. Existem também as técnicas
baseadas na abordagem da Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos
(GORE) tais como i* (YU, 1995), ORDIT (DOBSON; STRENS, 1994), F3
(BUBENKO, 1993) e EKD (KAVAKLI; LOUCOPOULOS, 2004). Essas
técnicas, além de permitir expressar processos de negócio e suas atividades
associadas, permitem também modelar aspectos intencionais e motivações
associadas com atores estratégicos da organização, inclusive a respeito de
possíveis sistemas computacionais pretendidos pela organização.
A abordagem GORE focaliza os objetivos como uma forma de justificar
a existência do sistema de informação. Os objetivos podem ser do negócio,
da organização e do sistema de informação. As técnicas que se baseiam na
GORE enfatizam o uso do conceito de objetivo para entender e descrever
aspectos do mundo real, na tentativa de encontrar modos razoáveis de lidar
com a complexidade das relações humanas. Existem diversas definições de
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objetivo na literatura corrente. De acordo com Loucopoulos e Karakostas
(1995 apud SANTANDER, 2002), objetivos expressam intenções e capturam
as razões para o desenvolvimento do sistema de informação. Segundo Letier
e Lamsweerde (2001), objetivos podem estar associados tanto a intenções
consideradas estratégicas quanto operacionais para a organização. Para Yu
(1995), o ato de definir um objetivo pressupõe questões como: o que se quer
atingir e o que se quer evitar respectivamente, e as respostas a estas
questões recebem o nome de objetivos.
De acordo com Kavakli e Loucopoulos (2004), na abordagem GORE
um requisito de software de alto nível é considerado um objetivo e a sua
realização é responsabilidade de um ator, no caso um sistema ou
componente de um sistema. Além da organização e do gerenciamento, a
abordagem

GORE

também

contempla

as

atividades

de

eliciação,

negociação, especificação e validação de requisitos. A eliciação é facilitada
devido a um melhor entendimento da situação corrente e também do
entendimento dos motivos que determinam a necessidade de mudança. A
negociação se dá a partir do domínio do contexto organizacional e das
razões para a mudança. A especificação se beneficia por meio da relação
entre os objetivos da mudança e os requisitos funcionais e não funcionais, os
quais

permitem

descrever

como

a

mudança

organizacional

será

implementada por meio dos componentes do sistema. Por fim, a validação
dos requisitos de software contra os objetivos de todos os envolvidos, direta
ou indiretamente, no projeto ou que tenham algum interesse no resultado do
projeto (stakeholders) reduz a incidência de problemas de entendimento de
escopo.
2.3.1 Benefícios da Abordagem GORE
Segundo Lamsweerde (2001), os objetivos fornecem um critério
preciso para se avaliar a completeza da especificação dos requisitos. A
especificação está completa com relação ao conjunto de objetivos quando se
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consegue provar2 que todos os objetivos podem ser atingidos a partir da
especificação dos requisitos e das informações de domínio. Objetivos
também fornecem um critério preciso para se avaliar se um requisito é
pertinente ou não ao domínio da solução. Um requisito é pertinente com
relação ao conjunto de objetivos do domínio quando a sua especificação
atende a pelo menos um dos objetivos.
O refinamento do modelo de objetivos fornece a rastreabilidade entre
os objetivos estratégicos e os requisitos de software. Com isso, os objetivos
podem ser utilizados como uma base para a detecção e solução de conflitos.
O modelo de objetivos é uma maneira apropriada de validar os requisitos
junto aos stakeholders. O refinamento dos objetivos oferece um alto grau de
abstração que permite envolver os tomadores de decisão nas atividades da
engenharia de requisitos.
2.3.2 A Eliciação de Requisitos a partir das Técnicas de Modelagem
Organizacional baseadas em GORE
Segundo Mac Knight (2004), a descoberta dos requisitos de um
sistema é a primeira e mais importante tarefa do desenvolvimento e pode
determinar seu sucesso ou fracasso. Se os requisitos não estiverem
alinhados às necessidades do negócio, levarão a um sistema que não
atenderá às expectativas de quem o solicitou. Segundo Toranzo (2002), a
eliciação de requisitos é uma atividade complexa, principalmente devido ao
seu alto grau de incerteza. O autor classifica os problemas oriundos da
atividade de eliciação de requisitos em quatro categorias:
i.

Problemas de Escopo. Vinculados ao desconhecimento de
informações do sistema relativas à organização (restrições,
objetivos, metas e expectativas), ao ambiente organizacional
(fatores sociais, econômicos e políticos), ao projeto e à sua
interface computacional (necessidades ou restrições de software e
hardware do sistema).

2

Os trabalhos de Lamsweerde estão, em sua maioria, fundamentados em conceitos formais (matemáticos),
envolvendo provas formais. Aqui, a motivação da referência a Lamsweerde (2001) reside na clareza e na precisão
da exposição das finalidades da abordagem GORE e de seus conceitos essenciais.
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ii.

Problemas de Entendimento. Relacionados à dificuldades de
comunicação entre engenheiros de sistemas e usuários, e à falta
de entendimento dos requisitos informados entre ambas as partes,
incluindo problemas humanos relativos à aquisição e disseminação
do conhecimento. Um dos principais problemas de entendimento
dos requisitos por parte dos stakeholders se dá na forma como
estes são expressos.

iii.

Problemas Técnicos. Nessa categoria estão inclusos alguns
problemas que afetam o sucesso do processo de eliciação, tais
como (a) mudanças tecnológicas no software e hardware; (b)
usuários exigindo sistemas cada vez maiores e complexos; (c)
mudanças de requisitos com o tempo; (d) existência de muitas
fontes de informação para os requisitos; (e) dificuldades com o
reuso de conhecimento pelos analistas.

iv.

Problemas de Comportamento Humano. Decorrentes da interação
entre as pessoas, envolvendo aspectos tanto individuais quanto
coletivos.
Para Faulk (1997), as dificuldades que naturalmente existem no

processo de comunicação e compreensão humanas, que estão no cerne da
eliciação de requisitos, necessitam de uma abordagem que leve em
consideração fatores como o contexto em que as pessoas exercem suas
atividades e reconhecem os objetos que lhes são pertinentes, o histórico de
evolução dessas atividades e seus instrumentos de mediação, e outros
aspectos relevantes que podem afetar o sistema a ser desenvolvido.
De acordo com Bubenko (1993) e Yu (1995), a atividade de eliciação
de requisitos pode ser melhorada se considerar os aspectos organizacionais,
no sentido de entender melhor as intenções e motivações organizacionais
que incorporam o desejo do desenvolvimento de um software. A inserção da
Modelagem Organizacional na Engenharia de Requisitos amplia sua visão
tradicional e faz com que esta seja vista como a área do conhecimento
focalizada na comunicação com os agentes organizacionais, com respeito a
suas visões, intenções e atividades relativas às suas necessidades de
suporte da tecnologia da informação.
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Uma

função

importante

das

técnicas

orientadas

a

objetivos

relacionadas à atividade de eliciação de requisitos é que esta se preocupa
mais em determinar quais atribuições da organização necessitam ter suporte
da tecnologia da informação, do que quais funcionalidades o sistema de
informação deve realizar. Abordagens orientadas a objetivos têm como foco
expressar as razões e justificativas associadas à construção de sistemas
(YU; MYLOPOULOS; LESPERANCE, 1996). Segundo Pádua, Cazarini e
Inamasu (2004), o uso de técnicas de modelagem organizacional na eliciação
de requisitos permite descrever a situação corrente da organização e também
as necessidades de mudança. A Figura 2.5 apresenta a Modelagem
Organizacional realizada sobre a situação existente, sobre as hipóteses
alternativas de como se deve alterar a situação corrente e sobre a solução
futura, deve contemplar os seguintes estados:
1. Estado “AS_IS” - trata do conhecimento sobre a situação corrente
da organização;
2. Estado de Mudança - Trata das necessidades para a mudança.
3. Estado “TO_BE” - Caracteriza o conhecimento sobre a situação
desejada da organização, os objetivos futuros da empresa e como
eles serão alcançados pelo novo comportamento da empresa.
4. Estado de Avaliação - Trata do conhecimento sobre os objetivos de
avaliação dos stakeholders com respeito a quanto um modelo da
organização é apropriado.
O que a
organização
está buscando
atingir
atualmente?

As necessidades
dos stakeholders
são atendidas
pelo modelo?

Estado
“As_Is”

Estado
Mudança

Estado
Avaliação

Estado
“To_Be”

stakeholders

stakeholders

stakeholders

stakeholders

Figura 2.5 - Os quatro estados da modelagem organizacional
Fonte: Kavakli (2002)

Quais são os
requisitos para
a mudança e
como eles
podem ser
realizados?

O que a
organização
deseja atingir
no futuro?
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De acordo com Pádua, Cazarini e Inamasu (2004), na atividade de
eliciação de requisitos, dentre as técnicas de modelagem organizacional que
se baseiam na abordagem GORE, as principais são:
•

A técnica ORDIT (Organizational Requirements Definition of
Information Technology Systems), tem como finalidade ajudar os
participantes das organizações a definir técnicas alternativas e o
futuro organizacional e, conseqüentemente, o papel da tecnologia
da informação, fornecendo um processo sistemático e aproveitável,
que seja capaz de suportar gerações de requisitos organizacionais,
e fornecer métodos e ferramentas associadas que suportem o
processo.

•

A técnica F3 tem como enfoque principal os objetivos da
organização, dos quais derivam-se as atividades, os atores e os
domínios. Destaca áreas de conhecimento da organização. É
constituída por cinco modelos elaborados a partir de objetivos
(Modelo de Objetivos - MO), atores (Modelo de Atores - MA),
atividades e uso (Modelo de Atividades e Uso - MAU), conceitos
(Modelo de Conceitos - MC) e requisitos (Modelo de Requisitos do
Sistema de Informação - MRSI).

•

O principal enfoque da técnica i* de Yu, são os atores,
concentrando-se na análise das implicações sob o ponto de vista
dos relacionamentos de dependência entre os atores de uma
organização. Por meio dos atores, decidem-se os domínios dos
objetivos. A técnica i* é composta por dois modelos: o Modelo de
Dependências Estratégicas e o Modelo de Razões Estratégicas. O
Modelo de Dependências Estratégicas descreve as relações de
dependências externas entre os atores da organização, e o Modelo
de Razões Estratégicas descreve interesses e conceitos dos
participantes e as direções que podem seguir.

•

A técnica EKD (Enterprise Knowledge Development) é uma
evolução da F3. É orientada a objetivos e trata também os atores
envolvidos nos processos, nas regras e nos objetivos da
organização. A EKD foi desenvolvida com o objetivo de fornecer
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uma

abordagem

sistemática

para

o

desenvolvimento

e

documentação do conhecimento organizacional, ajudando dessa
forma as organizações a desenvolverem esquemas para a
implementação de mudanças. De acordo com Kirikova (2000), a
composição dos modelos da EKD é destinada a responder as
seguintes questões: o quê, como, onde, quem, quando e por quê.
Essa estrutura serve como um esquema de classificação
conveniente, ou “tabela periódica”, para entidades de informação.
Como

elementos

químicos,

essas

entidades

podem

ser

combinadas de múltiplas formas, para produzir o sistema de
informação de interesse da organização. De outro ponto de vista, é
possível ver essa estrutura como uma família de muitos modelos
inter-relacionados, em que relacionamentos entre elementos
arbitrários pertencentes a sub-modelos são permitidos. A EKD
fornece a base para o entendimento e apoio às mudanças
organizacionais, ajudando o desenvolvimento de sistemas de
informação que apoiará a organização.
Pádua, Cazarini e Inamasu (2004) apresentam um estudo comparativo
entre as técnicas ORDIT, F3, i* e EKD, reproduzido na Tabela 2.3. É possível
observar que a técnica EKD oferece uma forma sistemática e controlada de
analisar, entender, desenvolver e documentar uma organização e seus
componentes. Essa abordagem propõe passos adicionais importantes para
um tratamento mais abrangente do desenvolvimento de software, que nos
primeiros estágios de desenvolvimento concentra-se na organização e em
questões do negócio, em vez de soluções centradas exclusivamente nos
sistemas de informação.
Tabela 2.3 - Características das Técnicas

Técnica de Orientada
Modelagem
ORDIT
Atores
−
−
−
−

Principais características
Trata a responsabilidade das pessoas envolvidas no trabalho.
Focaliza como os componentes humanos são organizados no
trabalho.
Não desenvolve modelos com múltiplas visões.
Não considera regras do negócio.
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−

As práticas de trabalho são descritas como responsabilidades
e relacionamentos em vez de atividades ou processos.
− Não trata dos objetivos organizacionais.
F3
Objetivos − É constituída por cinco modelos elaborados a partir dos
objetivos.
− Relaciona objetivos, atividades, processos e atores. Destaca
áreas da organização.
− Não tem um modelo específico de regras do negócio. Trata as
regras dentro do modelo de objetivos.
i*
Atores
− Trata o relacionamento de dependência de atores.
− É composta por dois modelos: o Modelo de Dependências.
Estratégicas (SD) e o Modelo de Razões Estratégicas (SR).
− Descreve as relações de dependências externas entre os
atores da organização.
− Descreve interesses e conceitos dos participantes e as
direções que podem seguir.
− Não considera regras de negócio.
− Não tem um modelo de processos de negócio.
EKD
Objetivos − É uma evolução de F3.
− É composto de seis modelos: objetivos, regras do negócio,
conceitos, processos de negócio, atores e recursos e
requisitos e componentes técnicos.
− Possui um conjunto de questões que apóia o desenvolvimento
de todos os modelos.
− Oferece um conjunto de questões para apoio na verificação
das ligações entre componentes de todos os modelos.
− Captura as melhores práticas do negócio.
− Gerenciamento de mudanças.
− Gerenciamento das regras do negócio.
− Pode ser utilizada para especificação de requisitos.
− É orientada para a aprendizagem organizacional.
− Trata o gerenciamento do conhecimento organizacional.
− Apresenta um conjunto de diretrizes que orienta todo o
processo de modelagem.
Fonte: Pádua, Cazarini e Inamasu, 2004

Entre as técnicas apresentadas, a EKD se destaca por direcionar para
a construção de modelos que pretendem captar o conhecimento da empresa
por meio de seu estado inicial e de seu estado futuro, além da expressão das
estratégias alternativas para mudanças, a avaliação dessas estratégias e
outras atividades de análise. A EKD permite viabilizar a comunicação entre
os stakeholders e, com isso, possibilita o desenvolvimento de uma descrição
estruturada do negócio. Os componentes da EKD são modelos que
examinam a organização sob um número de perspectivas inter-relacionadas.
Esses modelos irão coletivamente constituir o Modelo Organizacional e
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deverão contribuir para um desenvolvimento do sistema de informação
alinhado às reais necessidades do negócio.
2.4

CONCLUSÃO
Neste capítulo foram descritos os principais conceitos que envolvem a

Modelagem Organizacional e a Engenharia de Requisitos. Ressaltou-se que,
entre outras, a modelagem organizacional tem como finalidade facilitar os
esforços de desenvolvimento e implementação de sistemas de informação.
Sendo assim, a modelagem organizacional foi apresentada como uma forma
de apoiar as atividades compreendidas pela engenharia de requisitos. Mais
especificamente na eliciação de requisitos ressaltou-se que a modelagem
organizacional facilita a compreensão do domínio do negócio e da estrutura
organizacional e, também, ajuda na comunicação com os stakeholders.
A engenharia de requisitos orientada a objetivos (GORE) recebeu uma
maior atenção por se tratar de uma abordagem que insere a modelagem
organizacional como uma ferramenta de apoio às atividades da engenharia
de requisitos. Além disso, foram apresentadas algumas técnicas de
modelagem organizacional utilizadas para diversas finalidades, porém com
maior ênfase no desenvolvimento e implementação de sistemas de
informação.
Entre as técnicas apresentadas, a EKD recebeu maior destaque por se
tratar de uma técnica que contempla as principais visões de modelagem,
podendo ser utilizada para finalidades distintas. A EKD é de fácil
entendimento e utilização, sendo citada tanto por autores ligados à
modelagem organizacional quanto por autores da engenharia de requisitos.
Desse modo, ela será utilizada no trabalho e será descrita mais
detalhadamente no próximo capítulo.
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3 A TÉCNICA EKD
O objetivo deste capítulo é detalhar a técnica EKD, descrevendo seus
componentes com os seus respectivos conceitos, como eles relacionam-se
entre si e a notação utilizada na elaboração de cada modelo. São
apresentadas algumas aplicações possíveis da EKD nas organizações.
3.1

CONSIDERAÇÕES SOBRE A EKD
De acordo com Bubenko, Stirna e Persson (2001a), a EKD é uma

técnica que fornece uma forma sistemática e controlada de analisar,
entender, desenvolver e documentar uma organização e seus componentes
por meio da Modelagem Organizacional.
No contexto da Engenharia de software, a técnica EKD se baseia na
Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos (GORE), cujo foco está na
descrição e avaliação de alternativas e seus relacionamentos com os
objetivos organizacionais voltadas para o desenvolvimento de um sistema de
informação. A captura das interdependências entre objetivos organizacionais
e os requisitos de software detalhados facilita a identificação das origens dos
requisitos.
O objetivo ao se utilizar a EKD é prover uma descrição clara e não
ambígua de Rolland, Nurcan e Grosz (2000):
•

Como a organização funciona atualmente;

•

Quais são os requisitos e as razões para a mudança;

•

Quais alternativas deveriam ser criadas para encontrar esses
requisitos;

•

Quais são os critérios e argumentos para a avaliação dessas
alternativas;

•

Como validar os requisitos do sistema de informação segundo os
objetivos dos stakeholders.

De acordo com Bubenko, Stirna e Persson (2001a), conforme pode ser
observado na Figura 3.1, o conteúdo do arcabouço básico da EKD inclui: (a)
um conjunto de técnicas de descrição que fornecem um conjunto de modelos,

47
utilizados para descrever o sistema a ser analisado ou desenvolvido, e a
organização na qual ele será implementado; (b) o envolvimento direto dos
stakeholders considerado um fator crítico para o sucesso de qualquer
iniciativa de modelagem organizacional baseada na EKD; (c) um conjunto de
diretrizes para o trabalho que deverá apoiar na solução do problema e
permitir o compartilhamento de experiências na utilização da EKD; (d) a
aplicação da técnica EKD é apoiada por um conjunto de ferramentas.

C onjunto de
técnicas de
descrição

P articipação dos
stakeholders

C onjunto de
diretrizes para
o trabalho

C onjunto de ferram entas de apoio

Figura 3.1 - Conteúdo do arcabouço (framework) da EKD
Fonte: Bubenko; Stirna; Persson (2001a)

Segundo Kirikova (2000), a técnica EKD pode ser utilizada em
situações e propósitos diferentes, como nas seguintes situações:
•

Na engenharia de requisitos para a definição e a especificação de
requisitos;

•

Na análise do negócio para a detecção do problema;

•

Na reengenharia de processos de negócio para a definição de
novos sistemas de negócio;

•

No

gerenciamento

de

conhecimento

organizacional,

ou

aprendizagem organizacional, para formar a base de propagação
e ampliação de conhecimento.
O propósito da EKD é fornecer uma imagem de como a organização
funciona correntemente, quais são os requisitos e as razões que justificam a
mudança, quais são as alternativas para se implementar a mudança e quais
os critérios e argumentos para se avaliar essas alternativas. A EKD se baseia
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na premissa de que o sucesso da implementação de uma mudança se dá por
meio do compartilhamento de conhecimento dos stakeholders sobre o estado
presente e futuro desejado para a organização e das alternativas possíveis
para o processo de transformação (ELEKTRA, 2002).
3.1.1 Detalhamento dos Modelos da EKD
A EKD é composta de modelos inter-relacionados que representam
uma abstração do mundo real. A figura 3.2 mostra os modelos que compõem
a EKD e suas respectivas interligações. Os modelos da EKD são descritos
nas sub-seções que seguem. Cada um dos modelos se dedica a documentar
e explicitar as relações binárias, unívocas e bi-unívocas entre os
componentes que tratam de cada aspecto da vida da empresa: os objetivos
do negócio, quais processos são utilizados para atingir estes objetivos, quais
as regras que os regulam, quem são os responsáveis humanos e não
humanos por estes processos, quais recursos são necessários e assim por
diante.
usa,

Modelo de
Objetivos

refere-se
motiva,
requer
Modelo de
Conceitos

motiva,
requer

refere-se
dispara

usa,
produz

é responsável

afeta,
definido por

Modelo de
Regras de
Negócio
Model

usa,

define,

define,
é responsável

Modelo de
Atores e
Recursos

apóia

Modelo de
Processos de
Negócio

realiza,
é responsável por

motiva,
requer
refere-se

Modelo de Requisitos e Componentes
Técnicos

Figura 3.2 - Relações entre os modelos da EKD
Fonte: Bubenko; Stirna; Persson (2001a)

define
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Bubenko, Stirna e Persson (2001a) descrevem os modelos da EKD e
as questões que cada um aborda da seguinte forma: Modelo de Objetivos
(MO); Modelo de Regras do Negócio (MRN); Modelo de Conceitos (MC);
Modelo de Processos do Negócio (MPN); Modelo de Atores e Recursos
(MAR); Modelo de Requisitos e Componentes Técnicos (MRCT). As seções
que seguem, salvo menção em contrário, baseiam-se em (BUBENKO;
STIRNA; PERSSON, 2001a).
Ao usar a EKD é possível utilizar a modelagem de acordo com a
necessidade e a maturidade da organização. Por exemplo, se a organização
não é bem conhecida, ou existe a necessidade de documentação de suas
atividades, a EKD pode ser utilizada para a modelagem dos Processos
Organizacionais. A realização da modelagem mostrará uma fotografia clara
dos processos organizacionais em termos de tarefas que os atores
executam; como essas tarefas podem interagir cooperativamente para atingir
seus objetivos; quais tipos de atividades que eles precisam empenhar em
suas obrigações; quais objetos são necessários para essas atividades e
finalmente quais regras impõem os processos organizacionais.
Se acaso a finalidade é obter uma visão mais estratégica da
organização, deve-se iniciar com a modelagem dos objetivos e depois evoluir
para como esses objetivos podem ser atingidos. Essa, talvez, seja a situação
ideal para o desenvolvimento de um sistema de informação, onde os
requisitos são definidos a partir das necessidades do negócio que estão
relacionadas aos objetivos estratégicos da organização.
3.1.1.1 Modelo de Objetivos (MO)
O modelo de objetivos é utilizado para descrever os objetivos da
organização e também os fatores associados à realização desses objetivos.
O modelo de objetivos descreve essencialmente a razão ou motivação para
a criação dos demais modelos da EKD. Os objetivos explicam por que os
processos de negócio e os requisitos de software existem ou não existem.
Usualmente esclarece questões como:
•

Para onde deveria ser movida a organização;
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•

Quais os objetivos mais importantes e as prioridades desses
objetivos;

•

Como cada objetivo é relacionado aos outros e quais problemas
dificultam a realização das metas.

O modelo de objetivos é composto pelos seguintes componentes:
•

Objetivos – é o estado desejado do negócio a ser atingido.
Demonstra o que a organização e seus empregados querem
alcançar ou evitar, e quando. A modelagem dos objetivos requer
que os participantes reflitam muito, e declarem suas metas a curto
e a longo prazo para a organização. Para tanto, é necessário que
os participantes discutam e concordem sobre: a importância
individual de cada objetivo, sua criticidade, sua prioridade e os
diferentes caminhos para a atingir os objetivos.

•

Problema – usado para expressar que o ambiente está ou pode
ficar em um estado não desejado que dificulte a realização dos
objetivos. Se um problema declarado não está impedindo a
realização de algum objetivo, então o conjunto de objetivos está
incompleto ou o problema realmente não é um problema para a
organização. A documentação dos problemas percebidos apóia a
atividade de refinamento do modelo de objetivos. Problemas
podem ser classificados da seguinte forma:
o Ponto fraco: um tipo de problema que descreve fatores que
podem reduzir a possibilidade de o objetivo ser atingido.
Nesse

caso,

a

organização

tem

os

recursos

e

o

conhecimento para reduzir os efeitos do problema.
o Ameaça: um tipo de problema para o qual a empresa tem
recursos para reduzir seus efeitos, mas não possui o
conhecimento requerido.
•

Causa – usada para expressar explicações ou razões para
existência do problema. Causas são usualmente situações ou
estados, fora do controle do projeto, processo, ou da organização.

51
Pode ser algo bem entendido que não precisa ser mais analisado.
Tipicamente, a causa não pode ser afetada pela organização.
•

Restrição – usada para expressar restrições do negócio, leis,
regras, ou políticas do mundo externo que afetam os componentes
e as ligações dentro do modelo da organização.

•

Oportunidade – usada para expressar recursos que podem tornar
certos objetivos mais fáceis de serem atingidos. Oportunidades são
situações em que se podem obter vantagens. Nesse caso a
oportunidade deve ser transformada em objetivo.

3.1.1.2 Modelo de Regras do Negócio (MRN)
Usado para definir e manter explicitamente regras do negócio
consistentes com o Modelo de Objetivos. Regras do Negócio podem ser
vistas como operacionalização3 ou como limites dos objetivos.
Segundo Bubenko; Stirna; Persson (2001a), as Regras de Negócio
podem ser categorizadas em:
•

Regras

Derivadas

–

São

expressões

que

definem

componentes derivados da estrutura da informação em termos
de entidades que já estão presentes na base de informação do
modelo da organização. Elas são introduzidas como um meio
de capturar o domínio estrutural de conhecimento que não
necessita estar armazenado e cujos valores podem ser
derivados de informações existentes ou de outras informações
derivadas;
•

Regras de Evento-Ação – Estão relacionadas com a invocação
de atividades. Expressam sob quais condições as atividades
devem ser realizadas;

•

Regras de Restrição – Estão relacionadas à integridade da
informação, à estrutura dos componentes, ou às atividades e
comportamentos permitidos na organização.

3

Entende-se operacionalização como o mecanismo de se informar como o objetivo será atingido.
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O Modelo de Regras do Negócio geralmente esclarece questões
como:
•

Existem regras declaradas e políticas na organização que
podem influenciar os objetivos da organização?

•

Por meio de quais regras os objetivos da organização podem
ser alcançados?

•

Como cada regra de negócio está relacionada com os
objetivos;

•

Como cada regra pode ser decomposta?

•

Quais processos disparam essa regra?

•

A regra pode ser definida em uma forma operacional?

•

Como se pode validar se a regra esta sendo cumprida?

3.1.1.3 Modelo de Conceitos (MC)
Usado estritamente para definir “coisas” e “fenômenos” relacionados a
outros modelos. Representa entidades (conceitos) organizacionais,
atributos e relacionamentos. Entidades são usadas para definir mais
estritamente expressões do Modelo de Objetivos, tanto quanto o
conteúdo do conjunto de informação do Modelo de Processos do
Negócio. O Modelo de Conceitos usualmente esclarece questões como:
•

Quais

entidades

ou

conceitos

são

reconhecidos

na

organização (incluindo seus relacionamentos com objetivos,
atividades e processos, e atores);
•

Como as entidades são definidas;

•

Quais regras do negócio e restrições monitoram esses objetos
e conceitos.

3.1.1.4 Modelo de Processos do Negócio (MPN)
Usado para definir processos organizacionais, e a forma pela qual eles
interagem e manuseiam a informação e os materiais. De acordo com Hunt
(1996), a modelagem de processos é uma ferramenta analítica e de

53
comunicação que tem a intenção de ajudar a melhorar os processos
existentes ou de implantar uma nova estrutura voltada para processos. A sua
análise estruturada permite, ainda, a redução de custos no desenvolvimento
de produtos e serviços, a redução nas falhas de integração entre sistemas e
melhora do desempenho da organização, além de ser uma excelente
ferramenta para possibilitar o melhor entendimento dos processos atuais e
eliminar ou simplificar aqueles que necessitam de mudanças.
Davenport (1994) apresenta quatro principais razões que justificam a
modelagem de processos de negócio:
1. O

entendimento

dos

processos

existentes

facilita

a

comunicação entre os profissionais da empresa, além de
contribuir para a capacitação daqueles que participam das
atividades de modelagem. Os profissionais envolvidos com esta
atividade

tornam-se

automaticamente

habilitados

para

a

participação na implementação das melhorias, uma vez que se
tornam conhecedores das características dos processos que
serão melhorados.
2. A compreensão dos processos existentes é um pré-requisito
para o planejamento e execução das atividades de melhoria do
processo;
3. Durante a modelagem os problemas do processo existente
emergem naturalmente. O conhecimento dos problemas é
importante para que se possa evitar a repetição dos mesmos no
novo desenho dos processos.
4. O conhecimento dos processos existentes permite que se faça
uma comparação com os processos otimizados, de forma que
se possa avaliar a efetividade da melhoria implementada. Esta
avaliação é imprescindível para facilitar o aprendizado com os
problemas identificados.
Harrington (1993) define processo como qualquer atividade que receba
uma entrada, agrega-lhe valor e gera uma saída para um cliente interno ou
externo e os processos fazem uso dos recursos da organização para gerar
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resultados concretos.

Um Processo de Negócio corresponde a uma

seqüência de atividades empresariais, cuja execução é disparada por algum
evento e resultará em algum resultado final quantificável ou observável.
(VERNADAT, 1996). Um processo pode ser decomposto de forma
hierárquica de maneira tal que a abrangência do mesmo esteja diretamente
associada ao seu posicionamento na estrutura organizacional.
Na EKD o Modelo de Processos do Negócio esclarece questões como:
•

Quais atividades e processos do negócio são reconhecidos na
organização (ou deveriam ser), para gerenciar a organização
em concordância com as metas;

•

Como os processos de negócio e tarefas deveriam ser
realizados (workflows, transição de estado, ou modelo de
processos), e quais as informações necessárias.

3.1.1.5 Modelo de Atores e Recursos (MAR)
Usado para descrever como diferentes atores e recursos se
relacionam e como eles são relacionados aos componentes do Modelo de
Objetivos e aos componentes do Modelo do Processo do Negócio. Por
exemplo: um ator pode ser responsável por um processo específico no MPN
ou um ator pode ter um objetivo particular no MO. O Modelo de Atores e
Recursos normalmente esclarece questões como:
•

Quais são os principais atores da aplicação a ser desenvolvida;

•

Quem está ou deveria estar realizando quais processos e
tarefas;

•

Quem é o responsável pela definição dos objetivos;

•

Quem detém conhecimento sobre as regras de negócios.

3.1.1.6 Modelo de Requisitos e Componentes Técnicos (MRCT)
Usado quando a proposta da EKD é ajudar a definir os requisitos para
o desenvolvimento de um sistema de informação. Esse modelo direciona
para o sistema técnico necessário para apoiar os objetivos, processos e
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atores da organização. Inicialmente, é necessário desenvolver um conjunto
de requisitos de alto nível ou objetivos para o sistema de informação como
um todo. Baseado nesses requisitos, o sistema de informação é estruturado
em um número de subsistemas, ou componentes técnicos. O MRCT é uma
tentativa inicial de se definir toda a estrutura e propriedades do sistema de
informação, para apoiar as atividades do negócio, como definido no MPN.
Os componentes que compõem o MRCT são:
•

Objetivo do Sistema de Informação – é usado para expressar
objetivos (requisitos) de alto nível do sistema de informação;

•

Problema do Sistema de Informação – é usado para expressar
estados indesejados do negócio ou do ambiente, ou fatores
que interferem no desenvolvimento do sistema;

•

Requisito do Sistema de Informação – expressa um requisito
para

uma

propriedade

específica

do

sistema

a

ser

desenvolvido. Esta propriedade por ser funcional ou não
funcional.
o Requisitos Funcionais – são usados para expressar
requisitos

definitivos

com

relação

à

propriedade

funcional do sistema.
o Requisitos não Funcionais – são usados para expressar
todos os tipos de requisitos e restrições que não sejam
consideradas funcionais. Requisitos não funcionais nem
sempre são considerados definitivos e podem ser
negociados e flexibilizados.
3.1.2 Ligações entre os Modelos da EKD
A técnica EKD se baseia na notação do diagrama de classes da UML
(Unified Modelling Language) desenvolvida pelo OMG (Object Management
Group), e integra duas visões complementares (ou sub-modelos), nomeadas:
sub-modelo de objetivos e sub-modelo de processos, como pode ser visto na
Figura 3.3 (KAVAKLI; LOUCOPOULOS, 1999).
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Modelo EKD

Sub-modelo
Objetivos

1..*
Realizado_por

Sub-modelo
Processos

Figura 3.3 - Modelagem Organizacional com EKD
Fonte: Kavakli; Loucopoulos (1999)

O sub-modelo de objetivos utiliza uma rede de objetivos para
expressar uma estrutura causal de uma organização, em termos de
relacionamentos fins-meios, a partir dos objetivos que controlam e governam
a operação dessa organização até os processos atuais disponíveis para
atingir estes objetivos. O sub-modelo de processos representa os aspectos
comportamentais de uma organização, em termos de papéis que são
desempenhados de forma colaborativa pelos atores da organização para
operacionalizar os objetivos, e também a dependência entre estes papéis.
O uso dos relacionamentos fins-meios permite que mudanças nos
objetivos (por exemplo, objetivos organizacionais, políticas, condições de
mercado, etc.) sejam propagadas de forma top-down como razões ou
requisitos para uma reorganização dos processos de negócio. Da mesma
forma, mudanças na base operacional da organização (exemplo, melhorias
nos processos de trabalho, avanços tecnológicos) são propagados de forma
bottom-up, indicando como novas condições operacionais afetam os
objetivos da organização (KAVAKLI; LOUCOPOULOS, 1999).
Bubenko, Stirna e Persson (2001a) explicam que no desenvolvimento
de um modelo organizacional completo, as ligações entre os componentes de
diferentes sub-modelos executam tarefa essencial. As ligações entre os submodelos do Modelo Organizacional são explicadas a seguir:
•

Ligações entre o Modelo de Objetivos e o Modelo de Atores e
Recursos podem motivar ou requerer a introdução de novos atores
particulares, como Agentes de Relações de Clientes (motivado pelo
objetivo de melhorar relacionamentos com clientes). Também
podem descrever quais componentes do Modelo de Atores e
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Recursos são responsáveis por alcançar um particular objetivo ou
defini-lo;
•

Ligações entre o Modelo de Atores e Recursos e o Modelo de
Regras do Negócio descrevem como componentes diferentes do
Modelo de Atores e Recursos são relacionados a Regras do
Negócio do Modelo de Processos de Negócio. Exemplos de nomes
de ligações: define, é responsável por;

•

Ligações entre o Modelo de Objetivos e o Modelo de Conceitos são
usadas para descrever componentes do Modelo de Objetivos, que
referenciam entidades do Modelo de Conceitos. Declarações no
Modelo de Objetivos possibilitam que conceitos diferentes sejam
definidos mais claramente no Modelo de Conceitos, no qual uma
ligação é especificada entre o componente correspondente no
Modelo de Objetivos e o conceito no Modelo de Conceitos. Por
exemplo, o objetivo: "Melhorar a satisfação do cliente" deveria
referenciar o conceito "Cliente" no Modelo de Conceitos;

•

Ligações entre o Modelo de Objetivos e o Modelo de Processos de
Negócio, tipicamente, relacionam objetivos do Modelo de Objetivos
a processos do Modelo de Processos de Negócios com o
relacionamento "motiva". Objetivos no Modelo de Objetivos
motivam processos particulares no Modelo de Processos do
Negócio. Os processos são necessários para alcançar os objetivos
declarados. Assim, a ligação é definida entre o objetivo e o
processo que deverá ser realizado para cumpri-lo. Exemplo:
"Melhorar a satisfação do cliente" poderia, inicialmente, motivar um
particular

processo

de

alto

nível

da

organização

como

"Monitoramento das Relações com Cliente";
•

Ligações entre o Modelo de Objetivos e o Modelo de Regras do
Negócio descrevem como componentes diferentes do Modelo de
Objetivos são implementados, em termos de regras do negócio no
Modelo de Regras do Negócio. Por exemplo, o objetivo "Registrar
Maus Clientes" declarado no Modelo de Objetivos requer uma regra
do negócio no Modelo de Regras do Negócio, que declara como,
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exatamente, isso deve ser distinguido, como "Cliente é considerado
mau cliente se demorar mais do que quatro semanas para efetuar
pagamento";
•

Ligações entre o Modelo de Regras do Negócio e o Modelo de
Processos de Negócio descrevem como processos do Modelo de
Processos de Negócio são disparados pelas regras do negócio do
Modelo de Regras do Negócio. Por exemplo, se existe uma regra
que declara "Clientes são registrados como maus clientes se
demorarem mais do que quatro semanas para efetuar pagamento",
então essa regra dispara o processo que realiza o registro de maus
clientes;

•

Ligações entre o Modelo de Processos de Negócio e o Modelo de
Conceito estão entre o conjunto de informação do Modelo de
Processos do Negócio e os componentes do Modelo de Conceitos.
Por exemplo, o Conjunto de Informação "vôo esperado" deve
referir-se a entidades incluindo atributos e relacionamentos como
Vôo, Empresa Aérea, Aeronave, Piloto e dados temporais sobre
chegadas;

•

Ligações entre o Modelo de Requisitos e Componentes Técnicos e
outros componentes do modelo podem ser mais complexas do que
os relacionamentos binários normais. O Modelo de Processos do
Negócio motiva os objetivos do sistema de informação e os
requisitos do sistema de informação. Declarações binárias podem
ser simples, como "O Sistema de Catálogo da Biblioteca deve ser
capaz de manusear X pedidos simultaneamente”, mas podem
também ser mais complexas, como "O tempo de resposta para o
usuário do tipo X, quando estiver realizando o processo P, na data
definida como C, deve ser menor do que Z segundos".

Os componentes do Modelo Organizacional podem ser ligados de
muitas formas. As ligações que devem ser estabelecidas dependem do
propósito de cada projeto EKD em particular. Cada Modelo Organizacional
tem um propósito e um foco que as ligações de cada modelo devem refletir.
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Toda ligação representa uma declaração feita sobre a organização e,
possivelmente, seus requisitos do sistema de informação. A semântica de
todas as ligações deve ser analisada cuidadosamente. Existe um conjunto
mínimo de ligações, que deveria ser definido pela representação para ser
considerado completo. Por fim, as ligações entre modelos tornam o
conhecimento mais disponível, sendo possível ver por que certos processos
e requisitos do sistema de informação têm que ser introduzidos.
3.1.3 Notação utilizada nas Ligações entre os Componentes dos Modelos
As seções que seguem foram totalmente baseadas em Bubenko,
Stirna e Persson (2001a).
3.1.3.1 Componentes e Ligações Internas no Modelo de Objetivos, Regras
de Negócio e Requisitos e Componentes Técnicos
A notação utilizada para modelar os componentes e as ligações entre
os modelos de Objetivos, Regras de Negócio e Requisitos e Componentes
técnicos é apresentada na Figura 3.4.
Ligações

Componente

apóia, requer, motiva, resolve
<nome reduzido>

impede, conflita (fraco, médio, forte)

<descrição componente>

Decomposição
AND

<componente 1>

<componente 2>

<componente 3>

OR

<componente 1>

<componente 2>

<componente 3>

Figura 3.4 - Notação dos modelos de objetivos, regras de negócio e requisitos e
componentes técnicos
Fonte: Bubenko; Stirna; Persson (2001a)
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Os tipos de ligações entre os componentes do Modelo de Objetivos,
Modelo de Regras de negócio e Modelo de Requisitos e Componentes
Técnicos são:
•

Relacionamento apóia, requer, motiva e resolve – usados para
refinar ou decompor os componentes dos modelos.

•

Relacionamento impede – usado para expressar influências
negativas entre os componentes.

•

Relacionamento conflita – usado para mostrar situações de
conflito entre componentes.

Inicialmente todos os três modelos podem ter um alto grau de
abstração. Dessa forma para se obter maior clareza e riqueza de detalhes é
necessário decompor ou refinar os componentes em sub-componentes. O
refinamento é realizado por meio de relacionamentos do tipo “AND” e “OR”. O
relacionamento

de

refinamento

“AND”

representa

um

conjunto

de

componentes únicos que são necessários para satisfazer e apoiar o
componente original. Por exemplo, se o Objetivo 1 for refinado em Objetivo
1.1, 1.2 e 1.3, demonstra-se, então, que para atingir o Objetivo 1 é
necessário atingir os Objetivos 1.1, 1.2 e 1.3. A Figura 3.5 ilustra o
refinamento.
Objetivo 1
Prover uma boa qua lidade
de um curso em
Tecnologia da Informação

O bjetivo 1.1

O bjetivo 1.2

Objetivo 1.3

M anter alta
qualidade das salas
e equipamentos

D esenvolver um
material apropriado
do curso

Encontrar um bom
professor de Tecnologia
da Informação

Figura 3.5 - Refinamento dos objetivos por meio de relacionamento “AND”
Fonte: Bubenko; Stirna; Persson (2001a)

O relacionamento de refinamento “OR” representa um conjunto de
sub-componentes alternativos. Por exemplo, para se atingir um objetivo
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original, é suficiente satisfazer apenas um dos sub-objetivos. A Figura 3.6
exemplifica esse tipo de refinamento.
Objetivo 2
Atingir um alto nível de
qualidade no suporte aos
clientes

Objetivo 2.1

Objetivo 2.2

Manter atendimento
telefônico 24 horas

Manter uma página
interativa na Internet

Objetivo 2.3
Fornecer aos c lientes
um CD -ROM com o
catalogo de serviço

Figura 3.6 - Refinamento dos objetivos por meio de relacionamento “OR”
Fonte: Bubenko; Stirna; Persson (2001a)

3.1.3.2 Componentes e Ligações Internas no Modelo de Conceitos
O

modelo

de

conceitos

inclui

os

componentes:

entidades,

relacionamentos binários e atributos de informação. A Figura 3.7 apresenta a
notação utilizada na modelagem desses componentes.
Entidade

Relacionamentos
1:M

<nome reduzido>

0:0

<nome entidade>

0:1
0:M

Atributo
<nome atributo>

Figura 3.7 - Notação do modelo de conceitos
Fonte: Bubenko; Stirna; Persson (2001a)

1:1

0:0

1:1

0:1

0:M

1:M

0:1

1:M

0:1

0:1

1:M

1:M

0:M

0:M
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Entidade representa alguma coisa no domínio de interesse e do
sistema o qual se deseja expressar, caracterizar e definir por meio de
relacionamento com outras entidades.
Atributo é um tipo de componente que é usado apenas para
caracterizar entidades, podendo ser, por exemplo, uma propriedade da
entidade.
O relacionamento binário é uma semântica entre duas entidades ou
com uma entidade. Relacionamentos binários são inerentemente bidirecionais. A cada direção pode ser dado um nome, preferivelmente em
forma de uma frase verbal. A direção indicada pela seta pode ser chamada
de forward ou principal, e a direção oposta como direção inversa.
O relacionamento ISA é um tipo de relacionamento semântico entre
entidades. Se “A” ISA “B”, então “B” é o conceito mais genérico e A é o
conceito específico. Esse tipo de relacionamento é também referenciado
como generalização. A propriedade mais significativa de um relacionamento
ISA é a herança.
O relacionamento PartOF ou agregação é uma forma especial de
relacionamento semântico, no qual as entidades inter-relacionadas são
fortemente acopladas umas às outras. O objeto agregado é uma reunião de
partes e as partes são componentes da agregação. A Figura 3.8 apresenta a
notação utilizada nos relacionamentos ISA e PartOF.
A generalização e a agregação podem ser do tipo “parcial” ou “total”.
Parcial indica que não estão sendo especificadas todas as possíveis subentidades que poderiam ser, por exemplo, uma entidade cliente pode ser
especializada de diferentes formas, mas para o contexto da modelagem
pode-se querer demonstrar apenas uma classificação como “cliente
especial”. Nesse caso outras especializações de cliente podem existir, mas
não estão sendo demonstradas no modelo.
A especialização é considerada “total” quando todas as instâncias de
um tipo genérico são membros de um tipo específico.
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Generalização (total)
<conceito 1>

<conceito 2>

<conceito 3>

Generalização (parcial)
<conceito 1>

<conceito 2>

<conceito 3>

Agregação (total)
<conceito 1>

<conceito 2>

<conceito 3>

Agregação (parcial)
<conceito 1>

<conceito 2>

<conceito 3>

Figura 3.8 - Tipos de especializações utilizadas no modelo de conceitos
Fonte: Bubenko; Stirna; Persson (2001a)

3.1.3.3 Componentes e Ligações Internas no Modelo de Processos de
Negócio
A notação dos componentes e ligação do Modelo de Processos de
Negócio é apresentada na Figura 3.9:
Processo
<nome reduzido>
<nome processo>

Fluxos de Controle
Fluxo
AND join

Processo Externo
Processo

<nome reduzido>
Externo
<nome
proc_ext>

Conjunto de Informações
ou Materiais

OR join
OR split

<nome reduzido>
<nome>

Figura 3.9 - Notação do modelo de processos
Fonte: Bubenko; Stirna; Persson (2001a)

Os processos representam uma coleção de atividades que:
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•

Consomem entradas e produz saídas em termos de informação
ou material;

•

São controladas por um conjunto de regras, indicando como
processar as entradas e produzir as saídas;

•

Possuem relacionamentos com o Modelo de Atores e Recursos,
em termos de executores e responsáveis pelos processos.

Os processos externos representam uma coleção de atividades que:
•

São localizadas fora do escopo da área da atividade
organizacional;

•

Possuem interface com os processos ou atividade dentro da
área de domínio do problema;

•

São essenciais para documentar.

O conjunto de materiais ou informações representam os materiais ou
as informações enviadas de um processo para outro.
3.1.3.4 Componentes e Ligações Internas no Modelo de Atores e Recursos
A notação e dos componentes e ligação do Modelo de Atores e
Recursos são apresentados na Figura 3.10:
Atores e Recursos

Ligações
<nome do relacionamento>

<nome reduzido>
<descrição componente>

Figura 3.10 - Notação do modelo de atores
Fonte: Bubenko; Stirna; Persson (2001a)

Os componentes do modelo de Atores e Recursos são os seguintes:
•

Indivíduo – denota uma pessoa da organização. Pessoas essenciais
com habilidades específicas são incluídas no MAR, uma vez que elas
esclarecem

e

relacionamentos.

adicionam

significado

ao

modelo

e

seus
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•

Unidade Organizacional – pode representar toda a estrutura
organizacional

que

compõe

a

empresa

tais

como

grupo,

departamento, divisão, projeto, equipe, etc.
•

Recursos não humanos – podem ser tipos de máquinas, sistemas e
equipamentos.

•

Papéis – podem ser desempenhados por indivíduos e unidades
organizacionais em diferentes contextos dentro da organização.
Os relacionamentos binários são usados para descrever diferentes

tipos de relacionamentos entre atores e recursos. Os dois principais tipos de
relacionamentos binários entre os componentes do Modelo de Atores e
Recursos e componentes de outros modelos são definidor por:
•

Responsabilidade – é um relacionamento entre atores e
processos de negócio, regras de negócio e objetivos.

•

Dependência – é um relacionamento entre atores da
organização. Um ator depende de outro para alguma coisa que
pode ser um recurso ou um processo de negócio. Dois tipos de
dependência podem ser identificados: operacional e de
autoridade.

A

dependência

operacional

diz

respeito

a

dependências geradas pelo fluxo de trabalho. A dependência
de autoridade está relacionada com a dependência criada por
causa

de

regras

organizacionais,

regulamentos,

ou

relacionamentos de autoridade e poder.
Os relacionamentos ISA e PartOF também podem ser utilizados da
seguintes forma:
•

ISA - é usado para descrever generalizações entre papéis;

•

PartOF é usado para modelar, por exemplo, hierarquias
organizacionais.

3.2

UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA EKD
A aplicação da EKD, de acordo com Pádua, Cazarini e Inamasu

(2004), proporciona uma oportunidade para os participantes entrarem em
questões e fenômenos relacionados com sua parte do negócio, podendo
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então analisarem o impacto de suas decisões ou os requisitos de todos os
processos da organização. No âmbito da Tecnologia da Informação, a EKD
auxilia os desenvolvedores e stakeholders na determinação dos requisitos e
objetivos do sistema.
Os modelos proporcionam benefícios para a cultura e o aprendizado
organizacional. Os participantes devem, explicitamente, contribuir com seus
conhecimentos do domínio, suas habilidades e experiências. Eles devem ser
abertos, construtivos e ativamente participativos, pois o desenvolvimento do
conhecimento organizacional é extremamente dependente dos participantes.
Existe um relacionamento natural e lógico entre o negócio e os
requisitos do sistema, sendo assim, o modelo organizacional é um
componente importante do desenvolvimento de software para captura e
especificação dos requisitos, nos quais a determinação explícita dos
objetivos, problemas, conceitos, atividades, processos e atores direcionam
para um sistema que atende às reais necessidades do cliente.
De acordo com Bubenko, Stirna e Persson (2001a), a modelagem
realizada em grupo tem vantagens e desvantagens. As vantagens são as
idéias criativas ressaltadas pelo número de pessoas que aumentam o
conhecimento e as competências do grupo. As soluções são caracterizadas
pelo consenso e são mais próximas à realidade quando pessoas-chave
participam. Existe um bom equilíbrio entre criatividade e crítica. As
desvantagens são tensões sociais que impedem a cooperação: as pessoas
presentes, que têm prestígio político dentro da organização, podem intimidar
ou influenciar a participação de outras pessoas, desencorajando o
pensamento inovador. Isso também ocorre se houver diferenças substanciais
na

posição e

temperamento

dos membros. O

trabalho pode

ser

descoordenado, se finalizado por vários indivíduos ou se algumas pessoas
abdicarem de suas tarefas e responsabilidades. Bubenko, Stirna e Persson
(2001a) apresentam um conjunto de pré-condições para organizar a
aplicação de um projeto EKD:
1. Fornecer uma missão clara para todo o grupo de modelagem;
2. Alocar tempo e recursos suficientes para a atividade;
3. A composição do grupo de modelagem deve ser baseada na idéia de
que o grupo, coletivamente, tenha conhecimento em todos os campos
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necessários tais como: estratégias de negócio, objetivos, sistema de
informação, gerenciamento, questões operacionais, entre outras;
4. O grupo de modelagem deve ter autoridade para re-projetar a
organização;
5. Designar responsabilidades considerando a documentação, uso e
manutenção do Modelo Organizacional a ser desenvolvido;
6. Planejar atividade de modelagem considerando:
1. As questões a serem discutidas;
2. Os participantes envolvidos;
3. A alocação de tarefa;
4. Os participantes sendo alocados em tempo;
5. As expectativas para serem completadas;
6. O

treinamento

oferecido

aos

participantes

no

uso

da

Modelagem Organizacional, antes do início da sessão de
modelagem;
7. A participação de um facilitador experiente.
3.3

CONCLUSÃO
Neste capítulo foi apresentada a EKD como uma técnica que propõe a

modelagem organizacional para entender e analisar a organização sob um
número de perspectivas inter-relacionadas que devem compor o modelo
organizacional. Verificou-se que os modelos da EKD fornecem informações
que permitem representar o estado inicial e futuro da organização, além da
expressão das alternativas de mudança.
Também foi possível constatar que uma característica da técnica EKD
é a possibilidade de visualizar como cada requisito do sistema de informação
é relacionado aos objetivos, processos de negócio, regras de negócio e
atores da organização.
Por fim, foram apresentadas as possíveis aplicações da EKD nas
organizações e as precondições para se planejar a execução de uma
iniciativa de modelagem organizacional.
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No próximo capítulo serão apresentados e detalhados os patterns de
modelagem organizacional elaborados a partir da identificação de cenários
comuns de modelagem organizacional utilizando a EKD.
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4 PROPOSTA DE USO DE PATTERNS DE MODELAGEM
ORGANIZACIONAL NA ELICIAÇÃO DE REQUISITOS
Neste capítulo são apresentados alguns patterns de modelagem
elaborados com o propósito de guiar a atividade de eliciação de requisitos
durante a realização da modelagem organizacional por meio da EKD. Em
primeiro lugar, são descritos o objetivo e o gabarito utilizados para o
detalhamento dos patterns de modelagem. Em seguida, são apresentados as
finalidades e os seus respectivos cenários de modelagem traduzidos em
patterns. Por fim, são detalhados os patterns de modelagem identificados.
4.1

OBJETIVO DA PROPOSTA
O

presente

trabalho

considera

que

a inclusão

de

aspectos

organizacionais à engenharia de requisitos possibilita um maior alinhamento
entre as necessidades do negócio e as funcionalidades do sistema de
informação de apoio. Entretanto, também traz uma maior complexidade na
realização da atividade de eliciação de requisitos. Sendo assim, entende-se
necessária a criação de mecanismos que orientem a execução desta
atividade ao longo da modelagem organizacional.
Na EKD, a eliciação dos requisitos ocorre ao longo da modelagem
organizacional por meio da inter-relação entre os componentes dos modelos
que compõem a técnica. Porém, apesar de apresentar uma série de
instruções com o objetivo de orientar e facilitar as iniciativas de modelagem
organizacional, o EKD User Guide (BUBENKO; STIRNA; PERSSON, 2001a)
não contempla características comuns de modelagem organizacional como
uma forma de apoiar a atividade de eliciação de requisitos.
O objetivo da proposta é apresentar alguns patterns de modelagem
elaborados a partir de cenários comuns de modelagem organizacional. Os
patterns devem ser utilizados para guiar a atividade de eliciação de requisitos
durante a modelagem organizacional por meio da EKD.
O processo de elaboração dos patterns de modelagem se inicia a
partir da identificação de finalidades de modelagem consideradas comuns a
qualquer iniciativa de modelagem organizacional com o propósito de eliciar
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requisitos. Essas finalidades representam um agrupamento de cenários de
Modelagem Organizacional que possuem características comuns, regulares e
repetitivas e, que envolvem a eliciação de requisitos. Assim, entende-se
como cenário de modelagem um fragmento do modelo que atende a uma
determinada finalidade. Sendo assim, a partir da identificação desses
cenários comuns de modelagem é possível extrair os componentes da EKD e
seus respectivos relacionamentos para então traduzi-los em patterns. As
finalidades não devem estar vinculadas às características do negócio
envolvidas na modelagem organizacional. Dessa forma, os patterns
elaborados poderão ser utilizados para guiar a atividade de eliciação de
requisitos durante a Modelagem Organizacional por meio da EKD em
qualquer tipo de organização independente de seu ramo de atividade.
4.2

O GABARITO UTILIZADO NA ELABORAÇÃO DOS PATTERNS DE
MODELAGEM
Christopher Alexander em (Alexander, 1979) define pattern como “um

problema que ocorre freqüentemente em um ambiente e o qual possui uma
solução padrão que pode ser utilizada para resolvê-lo sempre que ele
ressurgir”. O autor propõe duas características essenciais para um pattern:
•

Um pattern deve ser explícito e preciso para que este possa ser
utilizado repetidas vezes. Um pattern é considerado explícito e
preciso se:
o Define claramente um problema junto com as forças que o
influencia e que precisam ser resolvidas. Forças referem-se
a objetivos e restrições que caracterizam o problema.
o Define uma solução concreta. A solução deve contemplar
todas as forças que caracterizam o problema.
o Define seu contexto. Um contexto refere-se a um conjunto
de situações recorrentes nas quais o pattern pode ser
utilizado.

•

Um pattern deve ser visível e identificável. Dessa forma, ele pode
ser igualmente interpretado por todos aqueles que compartilham do
seu uso. Nesse sentido, a visualização pode se dar na forma de
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linguagem natural, desenhos, modelos conceituais, referências a
documentos, sistemas de informação e outros. Um pattern pode
conter, inclusive, seqüências de áudio e vídeo.
Coplien

et

al.

(2000)

apresentam

o

conceito

de

patterns

organizacionais. Segundo os autores, os patterns organizacionais podem ser
utilizados dentro das organizações para descrever qualquer coisa que
apresente características regulares e repetitivas: relacionamentos formais e
informais, responsabilidades, práticas de trabalho, entre outras. Os patterns
organizacionais também foram utilizados na primeira iniciativa de utilização
de patterns baseados na técnica EKD, a qual se deu na metodologia EKP
(Enterprise Knowledge Patterns) utilizada no projeto ESPRIT ELEKTRA
(Electrical Enterprise Knowledge for Transforming Applications) (BUBENKO;
STIRNA; PERSSON, 2001b). A metodologia EKP consiste de um conjunto
de modelos utilizados para representar e estruturar o conhecimento
organizacional por meio da EKD, um método para orientar o processo de
aquisição de conhecimento e a descoberta de práticas, soluções potenciais e
suas respectivas generalizações de forma que estas possam ser aplicadas
em mais de uma organização.
Segundo Rolland, Nurcan e Grosz (2000), o projeto ESPRIT ELEKTRA
concentrou-se, principalmente, na aplicação da EKP para a solução de
problemas de gerenciamento de mudanças dentro de organizações da Grécia
e Suécia. Gerando uma base de conhecimento composta de modelos
utilizados para o gerenciamento de mudança nas áreas de Distribuição de
Eletricidade e Gerenciamento de Recursos Humanos e um conjunto de
práticas genéricas (patterns) que pudessem ser aplicadas em outras
Companhias do Setor de Eletricidade. Bubenko, Stirna e Persson (2001b)
apresentam duas idéias sobre patterns: (1) um pattern relaciona um problema
recorrente a sua solução, e (2) cada problema possui uma característica
única que o distingue dos demais.
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Assim, considera-se na documentação dos patterns de modelagem o
mesmo gabarito4, Tabela 4.1, desenvolvido por Bubenko, Stirna e Persson
(2001b) para documentar os patterns organizacionais no projeto ESPRIT
ELEKTRA, cujo objetivo era criar uma memória organizacional a partir das
lições aprendidas e das melhores práticas de negócio em organizações do
setor de eletricidade.
Tabela 4.1 - Descrição dos atributos do gabarito
Nome do Atributo

Descrição

Nome

Cada pattern de modelagem deve ter um nome que represente o
problema e a solução endereçados por ele.

Problema

Descreve o problema que o pattern pretende resolver.

Contexto

Descreve as pré-condições sob as quais o problema e a solução
proposta devem ocorrer.

Forças

Forças referem-se a objetivos e restrições que caracterizam o
problema. Descreve as forças e restrições relevantes, e como elas
interagem ou conflitam entre si. Também descreve os objetivos
que se pretende atingir com a solução proposta.

Solução

Descreve como resolver o problema. A solução é o trabalho a ser
realizado podendo ser descrita por meio de linguagem natural,
modelos da EKD, desenhos, multimídia, etc. A solução também
pode referenciar outras fontes de conhecimento e outros patterns.

Razão

Descreve por que a solução apresentada no pattern é apropriada ao
contexto, às forças e ao problema.

Conseqüências

Descreve como deve ser o contexto após a aplicação da solução
proposta em termos de efeitos positivos e negativos.

Exemplo de Uso

Referência casos de sucesso e lições aprendidas com a aplicação
do pattern.

Fonte: Bubenko; Stirna; Persson, 2001b

4.3

A PROPOSTA DOS PATTERNS DE MODELAGEM
Como visto, de acordo com Alexander (1979), pattern é um problema

que ocorre freqüentemente em um ambiente e o qual possui uma solução
4

Gabarito é um modelo ou molde utilizado como um guia para se realizar alguma coisa (BUBENKO,
STIRNA e PERSSON, 2001).
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padrão que pode ser utilizada para resolvê-lo sempre que ele ressurgir.
Dessa forma, considera-se que o problema a ser resolvido é a dificuldade de
se realizar a eliciação de requisitos a partir da Modelagem Organizacional por
meio da EKD.
Nesse contexto, entende-se que a solução para eliminar ou minimizar
a dificuldade de eliciação de requisitos durante a Modelagem EKD se inicia a
partir da identificação de cenários comuns em qualquer iniciativa de eliciação
de requisitos durante a Modelagem Organizacional. Considera-se a hipótese
que, uma vez que existam cenários de modelagem comuns a todas as
iniciativas de Modelagem Organizacional voltadas para a eliciação de
requisitos, é possível, primeiro, agrupá-los em finalidades de modelagem e
depois transformá-los em patterns de modelagem.
Assim, a elaboração dos patterns de modelagem organizacional deve
considerar os seguintes passos:
1. Identificar em modelos organizacionais existentes os cenários de
modelagem organizacional que envolvam a eliciação de requisitos;
2. Analisar a finalidade de cada um dos cenários identificados;
3. Agrupar os cenários em finalidades comuns de modelagem;
4. Transformar os cenários em patterns de modelagem organizacional.
As finalidades comuns de modelagem foram identificadas a partir da
análise do meta-modelo e de exemplos da EKD, bem como de exemplos
complementares elaborados pelo autor. Foram avaliados o propósito de uso
de cada um dos modelos, seus respectivos componentes e suas interrelações. A partir da análise do Modelo de Objetivos identificou-se que o
processo de fazer com que um objetivo da organização seja atingido é
chamado de operacionalização. Sendo assim, pôde-se concluir que uma das
finalidades da modelagem é a operacionalização dos objetivos.
Também a partir da análise do Modelo de Objetivos identificou-se que
existem problemas que interferem nos objetivos. Dessa forma, pôde-se
concluir que uma outra finalidade da modelagem é resolver problemas que
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interferem nos objetivos. A partir da análise do Modelo de Regras de Negócio
constatou-se que, além de operacionalizar os objetivos, as Regras de
Negócio também podem impor limites aos Objetivos. Sendo assim, pôde-se
concluir que implementar Regras de Negócio para impor limites aos objetivos
também é considerada uma finalidade de modelagem. Por fim, a partir da
análise do Modelo de Processos de Negócio identificou-se outra finalidade
comum de modelagem, que é realizar melhorias nos processos de negócio.
As finalidades de modelagem, descritas na Tabela 4.2, são
caracterizadas de acordo com o seu contexto e as suas forças descritos na
Tabela 4.1.
Tabela 4.2 - Finalidades de Modelagem.
Finalidade

Contexto

Forças

Operacionalizar

A modelagem dos objetivos deve A operacionalização de um objetivo

objetivos

considerar o estado desejado do é o mecanismo de se informar
negócio a ser atingido. O modelo “como” um objetivo será atingido.
de objetivos descreve a razão ou A operacionalização dos objetivos
motivação para a criação dos pode ocorrer por meio de processos
demais modelos da EKD. Os de negócio, regras de negócio ou
objetivos justificam a existência diretamente por meio de requisitos.
dos processos de negócio e dos Os critérios para se classificar a
requisitos. Os objetivos devem ser criticidade
classificados

quanto

à

e

a

prioridade

dos

sua objetivos devem ser estabelecidos

criticidade (alta, média ou baixa) pela organização.
e prioridade (alta, média ou
baixa).
Resolver

O modelo de objetivos deve ter A

problemas que

sido criado e os problemas que interferem nos objetivos pode exigir

interferem nos

interferem nos objetivos devem a

objetivos

ter sido identificados.
Todo

problema

solução
criação

de
de

problemas
novos

que

objetivos,

processos de negócio, regras de
deve negócio ou requisitos.

obrigatoriamente interferir em um
ou mais objetivos. Caso contrário
este não deve ser considerado um
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problema.
modelagem

organizacional As regras de negócio representam as

Implementar

A

regras de

deve considerar fatores internos e restrições impostas aos objetivos

negócio para

externos à organização como pelos ambientes interno ou externo à

impor limites

políticas

aos objetivos

regulação de mercado e políticas e Uma

e

normas

internas, organização.

normas governamentais.

regra

de

negócio

que

operacionaliza um objetivo pode

O modelo de objetivos deve ter interferir em um outro objetivo.
sido criado.
Realizar

A

modelagem

melhorias nos

atuais deve ter sido realizada. O identificar

processos de

objetivo

negócio

processos deve ser a melhoria da interferem
eficiência
processos.

da

dos

processos A modelagem de processos deve

modelagem
e

eficácia

dificuldades,

que

de funcionam como obstáculos, que
na

execução

dos

dos processos de negócio.
A

necessidade

de

troca

de

informações com processos externos
à organização (clientes, fornecedores,
órgão governamentais entre outros)
pode exigir controles para evitar a
ocorrência de falhas.

Como mencionado no objetivo deste trabalho, dado o caráter
exploratório da pesquisa e de suas proposições, não se pretende esgotar
todas as possíveis finalidades comuns de modelagem. Tal pretensão não tem
sentido prático, sobretudo pela falta de análise de estudos de caso nos quais
teriam sido aplicados os patterns de modelagem organizacional propostos.
Um estudo mais abrangente deveria considerar, dentre outros aspectos, a
complexidade adicional introduzida pelas variações de estratégias de
realização das finalidades de modelagem, mesmo no quadro geral da EKD.
Por exemplo, poderiam ser analisados vários métodos para a identificação e
análise de cenários com a finalidade de realizar melhorias em processos de
negócio, no modelo de Processos de Negócios e em suas relações com os
demais modelos da EKD. Aqui neste trabalho inicial, procede-se a análise
apenas considerando as definições gerais estabelecidas na técnica EKD.
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4.3.1 A Elaboração dos Patterns de Modelagem
Os cenários de modelagem foram identificados a partir da análise das
finalidades listadas na Tabela 4.2. Para cada uma das finalidades
identificadas, novamente foram analisados os propósitos de uso de cada um
dos modelos, seus componentes e suas inter-relações associadas a cada
uma das finalidades identificadas. Também foi avaliado o estudo de caso da
Biblioteca ELECTRUM, apresentado no apêndice A do EKD User Guide
(BUBENKO; STIRNA; PERSSON, 2001a), onde a modelagem organizacional
foi utilizada para desenvolver atividades e serviços com o propósito de
aumentar a receita anual da Biblioteca e também atingir a suas metas de
redução das despesas.
A partir da análise da finalidade “Operacionalizar objetivos”, identificouse três caminhos possíveis para a operacionalização de um objetivo. A Figura
4.1 destaca, em vermelho, as três possibilidades de operacionalização dos
Objetivos por meio dos relacionamentos entre os componentes dos modelos
da EKD. É possível identificar que um Objetivo pode ser operacionalizado
diretamente por Requisitos, por Processos de Negócio e Requisitos ou
mesmo por Regras de Negócio, Processos de Negócio e Requisitos
consecutivamente.
No caso da finalidade “Resolver problemas que interferem nos
objetivos”, buscou-se identificar possíveis cenários de modelagem que
possibilitem resolver os problemas que interferem nos objetivos. Analisandose novamente o estudo de caso da Biblioteca ELECTRUM, apresentado no
apêndice A do EKD User Guide (BUBENKO; STIRNA; PERSSON, 2001a), e
também realizando alguns exercícios de modelagem, pôde-se concluir que
um Problema pode ser resolvido por meio de Objetivos, Processos de
Negócio, Regras de Negócio ou diretamente por Requisitos.
Com relação à finalidade “Implementar Regras de Negócio para impor
limites aos objetivos”, baseou-se na própria definição de Regras de Negócio
descrita no EKD User Guide (BUBENKO; STIRNA; PERSSON, 2001a), com
a qual pôde-se identificar o cenário de modelagem responsável por tornar
uma Regra de Negócio operacional.
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Por fim, a partir da finalidade “Realizar melhorias nos Processos de
Negócio” foram identificados três cenários de modelagem. Vale mencionar,
que podem existir outros cenários não listados, pois se trata de uma
finalidade muito abrangente em termos de possibilidades de modelagem. Os
três cenários identificados são:
1. Identificar Dificuldades de Execução dos Processos de Negócio –
durante a modelagem da situação atual é possível identificar
dificuldades nos processos que podem ser causas de problemas que
interferem nos objetivos da organização;
2. Garantir a Eficiência das Interfaces com Processos Externos –
considera-se

que

toda

interface

com

processos

externos

à

organização deve ter a ocorrência de falhas minimizadas;
3. Garantir a Eficiência dos Processos de Negócio considerados
Fatores Críticos de Sucesso – considera-se que processos que
fornecem suporte a objetivos críticos e prioritários para a organização
dever ter a ocorrência de falhas minimizadas.
Modelo de
Objetivos
motiva,
requer

motiva,
requer

afeta,
definido por

Modelo de
Objetivos
motiva,
requer

motiva,
requer

Modelo de
Regras de
Negócio
Model
dispara

apóia
Modelo de
Processos
de Negócio
motiva,
requer

Modelo de Requisitos e Componentes
Técnicos

afeta,
definido por

Modelo de
Objetivos
motiva,
requer

motiva,
requer

Modelo de
Regras de
Negócio
Model
dispara

apóia
Modelo de
Processos
de Negócio
motiva,
requer

Modelo de Requisitos e Componentes
Técnicos

afeta,
definido por

Modelo de
Regras de
Negócio
Model
dispara

apóia
Modelo de
Processos
de Negócio
motiva,
requer

Modelo de Requisitos e Componentes
Técnicos

Figura 4.1 - Representação dos caminhos alternativos para a operacionalização dos
objetivos

É válido ressaltar, que um cenário de modelagem representa um
fragmento do modelo que atende a uma determinada finalidade, sendo
composto de componentes dos modelos da EKD e os seus respectivos
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relacionamentos. A Tabela 4.3 apresenta alguns cenários de modelagem
identificados. As seções seguintes detalham as entradas da tabela.
Tabela 4.3 - Finalidades de Modelagem e seus respectivos cenários
Finalidade

Cenários traduzidos em Pattern de Modelagem

Operacionalizar objetivos

Operacionalizar os Objetivos por meio de Requisitos
Operacionalizar os Objetivos por meio de Processos de
Negócio
Operacionalizar os Objetivos por meio de Regras de Negócio

Resolver problemas que

Resolver problemas por meio de Objetivos

interferem nos objetivos

Resolver problemas por meio de Processos de Negócio
Resolver problemas por meio de Regras de Negócio
Resolver problemas por meio de requisitos

Implementar regras de negócio

Impor limites e restrições aos Objetivos por meio de Regras de

para impor limites aos

Negócio

objetivos
Realizar melhorias nos

Identificar dificuldades de execução dos Processos de Negócio

processos de negócio

Garantir a eficiência das interfaces com Processos Externos
Garantir a eficiência dos processos de negócio considerados
Fatores Críticos de Sucesso

4.3.1.1 Operacionalizar Objetivos
O propósito da operacionalização dos objetivos é o detalhamento de
como os objetivos de mais alto nível podem ser satisfeitos. Durante a
modelagem organizacional é possível utilizar diferentes cenários de
operacionalização dos objetivos. De acordo com o EKD User Guide
(BUBENKO; STIRNA; PERSSON, 2001a), o processo de operacionalização
dos Objetivos começa logo após a criação de um modelo inicial de objetivos.
As principais atividades da operacionalização são o refinamento dos objetivos
e o gerenciamento de conflitos.
Durante o refinamento dos objetivos, novos objetivos são gerados por
meio do detalhamento dos objetivos de mais alto nível, dessa forma um
objetivo de alto nível é refinado em um ou mais sub-objetivos e assim
sucessivamente. O resultado desses refinamentos sucessivos é uma
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estrutura hierárquica que se inicia a partir de um objetivo de alto-nível mais
vago e se estende até objetivos bem mais específicos.
Quando a finalidade da modelagem EKD envolve o desenvolvimento
de sistema de informação, a operacionalização dos objetivos deve se
estender até os requisitos. Isso ocorre por meio de uma abordagem topdown, visualizada na Figura 4.2. As setas tracejadas destacadas em verde
apresentam

as

possibilidades

de

relacionamentos

envolvidos

na

operacionalização dos objetivos. Observe-se que a direcionalidade de uma
seta

tracejada

indica

a possibilidade de

operacionalização de um

componente por outro, ou seja, o componente apontado pela seta pode
operacionalizar o outro componente. Isso não deve ser confundido com as
ligações direcionadas entre os componentes dos modelos da EKD.
Sendo assim, entende-se que a eliciação de requisitos a partir da
operacionalização de um objetivo pode seguir três caminhos alternativos: os
requisitos podem surgir para operacionalizar diretamente os objetivos (1),
para automatizar os processos motivados pelos objetivos (2) ou então para
automatizar os processos de negócio disparados ou motivados pelas regras
de negócio, que por sua vez apóiam o atendimento aos objetivos (3).
Objetivo

Regr a de
Negócio

3

2

1

Processo de
Negócio
Requisito

Figura 4.2 - Representação da abordagem “top-down” utilizada na
operacionalização dos objetivos

A seguir são detalhados os patterns, apresentados na Tabela 4.3, que
possuem a finalidade de operacionalizar os objetivos:
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Pattern 1: Operacionalizar os Objetivos por meio de Requisitos
Durante a modelagem dos objetivos podem ser identificados objetivos
da organização que requerem suporte direto do sistema de informação.
Assim, a partir do refinamento do modelo de objetivos é possível eliciar
requisitos do sistema de informação que serão responsáveis pela
operacionalização dos objetivos. Os requisitos podem surgir na forma de
objetivos do sistema de informação5, requisitos funcionais e requisitos não
funcionais.
O pattern 1 considera que a operacionalização do objetivo ocorre por
meio do relacionamento direto entre o Modelo de Objetivos e o Modelo
Requisitos e Componentes Técnicos. Corresponde ao relacionamento (1) da
Figura 4.1. Isso significa que o objetivo não requer processos de negócio e
nem tampouco regras de negócio para sua operacionalização. O pattern 1,
descrito na Tabela 4.4, baseia-se nos Modelos de Objetivos e Requisitos e
Componentes Técnicos da EKD conforme notação apresentada no capítulo
3, item 3.1.3.1, Figuras 3.4, 3.5 e 3.6.
A Figura 4.3 apresenta o cenário de modelagem na forma de um
fragmento do Modelo EKD, no qual o pattern 1 é representado por meio do
relacionamento, destacado em verde, entre o componente Objetivo e um dos
tipos de componentes do Modelo de Requisitos e Componentes Técnicos.
Nota-se que existem dois relacionamentos possíveis entre os componentes.
Aqui cabe informar que a direcionalidade do relacionamento “apóia” não
aparece na Figura 3.2 detalhada no capítulo 3.
Entretanto, conforme pode ser visto no capítulo 3, item 3.1.2, os
componentes do modelo organizacional podem ser ligados de muitas formas.
As ligações que devem ser estabelecidas dependem do propósito de cada
projeto EKD em particular. Cada modelo organizacional tem um propósito e
um contexto que as ligações de cada modelo devem refletir. Nesse sentido, é
possível observar na página 95 do EKD User Guide (BUBENKO; STIRNA;
PERSSON, 2001a) relacionamentos partindo do Modelo de Requisitos e
Componentes Técnicos em direção aos demais Modelos da EKD.

5

Expressam propriedades mensuráveis, focos, visões, ou direções do sistema de informação
(BUBENKO; STIRNA; PERSSON, 2001a).
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Objetivo
Objetivo

Objetivo

Regra de
Negócio

requer

apóia

Processo
de Negócio
Requisito

Objetivo Sistema
de Informação ou
Requisito Funcional
ou Requisito Não
Funcional

ou

Objetivo Sistema
de Informação ou
Requisito Funcional
ou Requisito Não
Funcional

Figura 4.3 - Representação da notação do modelo da EKD utilizada no pattern 1

Tabela 4.4 - Descrição do pattern 1
Nome do Atributo

Descrição

Nome

Operacionalizar os Objetivos por meio de Requisitos

Problema

Como eliciar objetivos do sistema de informação, requisitos funcionais
e não funcionais diretamente a partir dos Objetivos.

Solução

A eliciação de requisitos por meio de objetivos deve iniciar a partir do
refinamento do modelo de objetivos com a finalidade de identificar
objetivos que apontem de forma explícita, para uma solução de
tecnologia da informação. Assim, é possível eliciar objetivos
(requisitos) de alto nível do sistema de informação a partir de
Objetivos da Organização. Os Objetivos do Sistema de Informação
são então refinados em requisitos funcionais e não funcionais.
Em algumas situações os Objetivos da Organização podem apontar
diretamente para funções, características técnicas ou restrições do
sistema de informação. Nesses casos, é possível eliciar os requisitos
funcionais e não funcionais diretamente a partir dos Objetivos da
Organização.

Razão

A inclusão de aspectos relacionados à Tecnologia de Informação
durante a etapa de refinamento do Modelo de Objetivos possibilita
antecipar análises com relação a questões de viabilidade técnica,
complexidade, volume de investimento em tecnologia e, também, o
tempo necessário para realizar o que se espera do sistema de
informação proposto.

Conseqüências

Os requisitos eliciados a partir da operacionalização direta dos
objetivos têm menor probabilidade de gerar conflitos de prioridade,
devido ao melhor entendimento dos stakeholders dos motivos que
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justificam a existência dos requisitos.
Exemplo de Uso
Objetivo 24
apóia

Prover acesso a
catálogos de outras
bibliotecas

Objetivo Sis Inf 3
Conectar o sistema a
Internet

Pattern 2: Operacionalizar os Objetivos por Processos de Negócio
A operacionalização de um objetivo pode exigir um conjunto de
atividades ligadas que tomam um insumo (entrada) e o transformam para
criar um resultado (saída) para um cliente interno ou externo à organização.
Assim, os processos de negócio possibilitam que os objetivos da organização
sejam atingidos. Os processos de negócio podem requerer o suporte do
sistema

de

informação.

Os

requisitos

funcionais

descrevem

as

transformações que o sistema de informação deve realizar nas entradas, a
fim de que se produzam as saídas esperadas do processo de negócio.
O pattern 2, descrito na Tabela 4.5, baseia-se nos modelos de
Objetivos, Processos de Negócios e Requisitos e Componentes Técnicos da
EKD, correspondendo ao relacionamento (2) da Figura 4.1 e conforme
notação apresentada no capítulo 3, itens 3.1.3.1 e 3.1.3.3, Figuras 3.4, 3.5,
3.6 e 3.9. A Figura 4.4 apresenta um fragmento do Modelo EKD, no qual o
pattern 2 é representado por meio dos relacionamentos, destacados em
verde, entre os componentes Objetivo, Processo de Negócio e Requisito
Funcional.
Objetivo

Objetivo

motiva
Regra de
Negócio
Processo
Processo de
Negócio

apóia

Requisito

Requisito
Funcional

Figura 4.4 - Representação da notação do modelo da EKD utilizada no pattern 2
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Tabela 4.5 - Descrição do pattern 2
Nome do Atributo

Descrição

Nome

Operacionalizar os Objetivos por meio de Processos de Negócio.

Problema

Como eliciar requisitos funcionais a partir da operacionalização dos
objetivos por meio de processos de negócio.

Solução

Os processos de negócio usualmente operacionalizam objetivos
relacionados a: níveis de qualidade de produto ou serviço, índices de
satisfação de clientes, atendimento as necessidades do negócio,
competitividade e custos, inovação e flexibilidade.
Deve-se realizar o refinamento do modelo de objetivos para se
identificar áreas de negócio responsáveis pela operacionalização de
cada objetivo. Levantar junto aos stakeholders (atores) os processos
que devem ser executados pelas áreas de negócios para atender aos
objetivos.
Por fim, deve-se identificar os requisitos funcionais do sistema de
informação que devem apoiar os processos na transformação das
entradas em saídas.

Razão

A operacionalização dos objetivos por meio de processos de negócio
permite identificar os processos que compõem o núcleo do negócio, e
que, conseqüentemente, trazem um maior valor agregado para a
organização. Dessa forma, entende-se que os requisitos eliciados a
partir da necessidade de automação desses processos, igualmente
herdam o mesmo grau de alinhamento com os objetivos da
organização.

Conseqüências

A relação entre objetivos e processos de negócio permite que a
organização tenha uma maior visibilidade em relação ao atendimento
aos seus objetivos. Essa relação também facilita o entendimento dos
stakeholders quanto aos motivos que justificam a existência dos
processos de negócio e também do sistema de informação.

Exemplo de Uso
Processo 15

Objetivo 11
Fornecer acesso
ao catálogo de
outras bibliotecas

motiva

Consultar
catálogo de
outras
bibliotecas

Req Func 9
apóia

Integrar serviço de
consulta de catálogo
com sistemas de outras
bibliotecas
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Pattern 3: Operacionalizar Objetivos por meio de Regras de Negócio
Para ser satisfeito, um objetivo pode demandar regras com o propósito
de guiar o comportamento organizacional. As regras de negócio definem a
estrutura do negócio, controlam e influenciam o comportamento do negócio
ou, em outras palavras, têm a função de fazer valer a estrutura do negócio.
As regras de negócio necessitam do apoio de processos de negócio para sua
operacionalização. Os processos de negócio podem ser acionados ou podem
acionar as regras de negócio. Os processos de negócio podem requerer o
suporte do sistema de informação. Os requisitos funcionais descrevem as
transformações que o sistema de informação deve realizar nas entradas, a
fim de que se produzam as saídas esperadas do processo de negócio.
O pattern 3, descrito na Tabela 4.6, baseia-se nos Modelos de
Objetivos, Regras de Negócio, Processos e Requisitos e Componentes
Técnicos da EKD, correspondendo ao relacionamento (3) da Figura 4.1 e
conforme notação apresentada no capítulo 3, itens 3.1.3.1 e 3.1.3.3, Figuras
3.4, 3.5, 3.6 e 3.9. A Figura 4.5 apresenta um fragmento do Modelo EKD, no
qual o pattern 3 é representado por meio de relacionamentos, destacados em
verde, entre os componentes dos modelos mencionados.
Objetivo

Objetivo
motiva

Regra de
Negócio

Regra de
Negócio

dispara

Processo de
Negócio

Processo
requer

Requisito

Requisito
Funcional

Figura 4.5 - Representação da notação do modelo da EKD utilizada no pattern 3

Tabela 4.6 - Descrição do pattern 3
Nome do Atributo

Descrição

Nome

Operacionalizar os Objetivos por meio de Regras de Negócio

Problema

Como eliciar requisitos funcionais a partir da operacionalização dos
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objetivos por meio de regras de negócio.
Solução

A utilização de regras de negócio, com o propósito de operacionalizar
os objetivos da organização, se inicia a partir da modelagem e do
refinamento do modelo de objetivos. As regras de negócio surgem
para influenciar o comportamento da organização de forma que
contribua para o atendimento desses objetivos. Para cada regra de
negócio, deve-se identificar os processos que devem apoiá-la na
operacionalização dos objetivos e, por fim, para cada processo de
negócio deve-se elaborar os requisitos funcionais responsáveis pela
sua automação.

Razão

A solução apresentada demonstra que alguns requisitos funcionais
podem ser eliciados a partir de regras de negócio elaboradas com o
propósito de influenciar o comportamento organizacional de tal forma
que os objetivos sejam atingidos.

Conseqüências

A relação entre objetivos, regras de negócio, processos e requisitos do
sistema de informação facilita o entendimento dos stakeholders quanto
aos motivos que justificam a existência de determinadas funções do
sistema de informação.

Exemplo de Uso

Objetivo 20

Regra 5.2

afeta,

Manter o catálogo
da biblioteca
sempre atualizado

definido por

apóia

Atualizar o catálogo da
biblioteca sempre que um
novo item for adquirido
dispara

Processo 5

Processo 13

Verificar
aquisição de
novos itens

Atualizar
catalogo da
biblioteca

motiva

motiva

ReqFunc 3

ReqFunc 4

Verificar aquisição de novos
itens no sistema de compras

Manter cadastro de
itens da biblioteca

4.3.1.2 Implementar Regras de Negócio para impor limites aos Objetivos
Além da função de operacionalizar os objetivos, foi identificado outro
cenário comum na modelagem organizacional envolvendo as regras de
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negócio. Neste cenário, as regras de negócio impõem limites ou restrições
aos objetivos. A operacionalização de um objetivo pode ser limitada por meio
de restrições internas ou externas à organização. As restrições internas
podem surgir de políticas e normas estabelecidas pela organização, de
conflitos entre objetivos ou mesmo de regras de negócio elaboradas com a
finalidade de operacionalizar os objetivos, mas que também podem interferir
em

outros.

As

restrições

externas

referem-se

às

leis,

normas

governamentais, regulações de mercado entre outras, que interferem de
alguma forma nos objetivos da organização.
As regras de negócio que impõem limites aos objetivos necessitam de
processos de negócio para sua operacionalização. Os processos de negócio
podem requerer o suporte do sistema de informação, os requisitos funcionais
são responsáveis por este suporte.
Pattern 4: Impor limites e restrições aos Objetivos por meio de Regras
de Negócio
O pattern 4, descrito na Tabela 4.7, baseia-se nos Modelos de
Objetivos, Regras de Negócio, Processos e Requisitos e Componentes
Técnicos da EKD, correspondendo ao relacionamento (3) da Figura 4.1 e
conforme notação apresentada no capítulo 3, itens 3.1.3.1 e 3.1.3.3, Figuras
3.4, 3.5, 3.6 e 3.9. A Figura 4.6 apresenta um fragmento do Modelo EKD, no
qual o pattern 4 é representado por meio de relacionamentos, destacados em
verde, entre os componentes dos modelos mencionados.
Objetivo

Obje tivo
afeta

R egra de
Negóc io

Regra de
Negócio

dispara

P rocesso de
N egócio

Proce sso
requer

Requisito

Requisito
Funcional

Figura 4.6 - Representação da notação do modelo da EKD utilizada no pattern 4
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Tabela 4.7 - Descrição do pattern 4
Nome do Atributo

Descrição

Nome

Impor limites e restrições aos Objetivos por meio de Regras de
Negócio

Problema

Como eliciar requisitos funcionais a partir de regras de negócio
criadas para impor limites e restrições aos objetivos.

Solução

A partir do refinamento do modelo de objetivos e da identificação de
conflitos entre os objetivos, deve-se documentar, na forma de Regras
de Negócio, os fatores internos e externos ao ambiente organizacional
que podem influenciar o comportamento da organização e,
conseqüentemente, o atendimento aos objetivos. Para cada regra de
negócio, deve-se identificar os processos de negócio que devem
operacionalizá-las e, por fim, para cada processo de negócio deve-se
elaborar os requisitos funcionais responsáveis pela sua automação.

Razão

A solução apresentada considera que as regras de negócio também
podem impor limites aos objetivos por meio de restrições oriundas do
contexto interno do negócio ou de fatores externos à organização.

Conseqüências

A rastreabilidade entre os objetivos, regras de negócio, processos e
requisitos facilita o entendimento dos motivos que justificam a
existência de funções que restringem a utilização do sistema de
informação.

Exemplo de Uso
Objetivo 23
Vender
itens
eletronicam
ente

afeta

Regra 2
Pedidos de
itens
eletrônicos
devem ser
atendidos
dentro de 3
dias

apóia

Processo 8
Verificar
pedidos de
itens
eletrônicos em
atraso

dispara

apóia

Listar pedidos
em atraso

Req Func 4

Processo 7
Notificar atraso
atendimento
pedido

Req Func 3

apóia

Enviar e-mail
de notificação
de Pedido c/
atraso

4.3.1.3 Resolver problemas que interferem nos Objetivos
A documentação dos problemas percebidos apóia a atividade de
refinamento do modelo de objetivos. Todo problema deve interferir em um ou
mais objetivos, dessa forma é possível confirmar a existência de um
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problema e, também, detectar objetivos ocultos. Durante a modelagem
organizacional é possível utilizar diferentes cenários para resolver problemas
que interferem de alguma forma nos objetivos. No contexto da eliciação de
requisitos, são identificados apenas os cenários em que as soluções dos
problemas envolvem requisitos.
Os problemas podem ser solucionados por meio de novos objetivos,
processos de negócio ou diretamente por requisitos. A seguir são detalhados
os patterns utilizados para solução de problemas que interferem nos
objetivos:
Pattern 5: Resolver problemas por meio de Objetivos
O pattern 5, descrito na Tabela 4.8, baseia-se no Modelo de Objetivos,
correspondendo aos relacionamentos (1, 2 ou 3) da Figura 4.1 e conforme
notação apresentada no capítulo 3, item 3.1.3.1, Figuras 3.4, 3.5 e 3.6. A
eliciação dos requisitos no pattern 6 ocorre por meio do seu uso combinado
com os patterns 1, 2 ou 3. A Figura 4.6 apresenta um fragmento do Modelo
EKD, no qual o pattern 5 é representado por meio de relacionamentos entre
os componentes Objetivo e Problema do Modelo de Objetivos. Os
componentes Objetivo e Problema, juntamente com os demais componentes
que compõem o Modelo de Objetivos, foram detalhados no capítulo 3, item
3.1.1.1.
Na Figura 4.7, também é possível identificar o relacionamento
“interfere” entre os componentes Problema e Objetivo 1 e o relacionamento
“resolve” entre os componentes Problema e Objetivo 2, onde pode-se
concluir que a solução do problema apresentado ocorre por meio da criação
de um novo Objetivo. Também é possível observar, em vermelho, que a
operacionalização do Objetivo 2 criado com a finalidade de resolver o
Problema que interfere no Objetivo 1 pode ser realizada utilizando como
referência os patterns 1, 2 e 3.
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Objetivo

Objetivo 1

interfere
resolve

Problema

Objetivo 2
Regra de
Negócio

Pattern 1, 2 ou 3

Processo de
Negócio

Requisito

Figura 4.7 - Representação da notação do modelo da EKD utilizada no pattern 5

Tabela 4.8 - Descrição do pattern 5
Nome do Atributo

Descrição

Nome

Resolver problemas que interferem nos objetivos por meio de novos
objetivos

Problema

Como eliciar requisitos por meio de novos objetivos elaborados para
solucionar problemas que interferem nos objetivos da organização.

Solução

A utilização de novos objetivos com o propósito de resolver
problemas que interferem nos objetivos da organização, se inicia a
partir da modelagem e do refinamento do modelo de objetivos com a
finalidade de se identificar problemas, que interferem em objetivos,
que podem ser resolvidos por meio da elaboração de novos objetivos.
A eliciação dos requisitos deve ocorrer após a elaboração dos novos
objetivos responsáveis pela solução de problemas. Para tanto, deve-se
utilizar um dos patterns (1, 2 ou 3) que possuem a finalidade de
operacionalizar objetivos.

Razão

A identificação e a solução de problemas é um dos objetivos da
eliciação de requisitos.

Conseqüências

O entendimento de que a solução de um problema que interfere em um
objetivo da organização pode se dar a partir da definição de novos
objetivos agiliza a atividade de modelagem e, conseqüentemente, a
eliciação dos requisitos.

Exemplo de Uso
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Objetivo 4
Atingir um alto padrão
na qualidade dos
serviços prestados aos
clientes

interfere

Problema 2
Existe uma longa lista de espera
para empréstimo de livros

Pattern 3
resolve

Req Func 6

Regra 11

Objetivo 7
apóia

Comercializar
livros
eletrônicos

Todas as operações
com livros
eletrônicos devem ser
registradas para
controle de copyright

Processo 13
apóia

apóia

Registrar
transação
eletrônica

Manter o
histórico das
transações
realizadas
com livros
eletrônicos

Pattern 6: Resolver problemas por meio de Requisitos
O pattern 6, descrito na Tabela 4.9, baseia-se nos Modelos de
Objetivos e Requisitos e Componentes Técnicos da EKD, correspondendo ao
relacionamento (1) da Figura 4.1 e conforme notação apresentada no
capítulo 3, item 3.1.3.1, Figuras 3.4, 3.5 e 3.6. A Figura 4.8 apresenta um
fragmento do Modelo EKD, no qual o pattern 6 é representado por meio do
relacionamento entre o componente objetivo e os componentes do Modelo de
Requisitos e Componentes Técnicos.
Objetivo

Objetivo

interfere
Regra de
Negócio

Problema
Processo
de Negócio

resolve
Requisito

Objetivo Sistema Informação,
Requisito Funcional e
Requisito não Funcional

Figura 4.8 - Representação da notação do modelo da EKD utilizada no pattern 6

Tabela 4.9 - Descrição do pattern 6
Nome do Atributo

Descrição

Nome

Eliminação de problemas que interferem nos objetivos por meio de
requisitos

Problema

Como eliciar requisitos para solucionar problemas que interferem nos
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objetivos da organização.
Solução

A utilização de requisitos com o propósito de resolver problemas que
interferem nos objetivos da organização, se dá a partir da modelagem
e do refinamento do modelo de objetivos, com a finalidade de se
identificar problemas que interferem nos objetivos e que podem ser
resolvidos, de forma completa ou parcial, por meio da elaboração de
requisitos do sistema de informação.

Razão

A identificação e a solução de problemas é um dos objetivos da
eliciação de requisitos.

Conseqüências

O entendimento de que a solução de um problema que interfere em um
objetivo da organização pode se dar a partir da elaboração de
requisitos facilita os esforços da atividade de eliciação dos requisitos.

Exemplo de Uso
Objetivo 8

Objetivo 7
Melhorar a
qualidade dos
serviços da
biblioteca

apóia

Desenvolver
um sistema de
informação
para suportar
os serviços da
biblioteca

Problema 2
interfere

Alto custo
envolvido no
desenvolvimento
do sistema de
informação
resolve

ObjSistInf 1
Reutilizar o software existente
sempre que possível

Pattern 7: Resolver problemas por meio de Processos
O pattern 7, descrito na Tabela 4.10, baseia-se nos Modelos de
Objetivos, Procesos e Requisitos e Componentes Técnicos da EKD,
correspondendo ao relacionamento (2) da Figura 4.1 e conforme notação
apresentada no capítulo 3, itens 3.1.3.1 e 3.1.3.3, Figuras 3.4, 3.5, 3.6 e 3.9.
A Figura 4.9 apresenta um fragmento do Modelo EKD, no qual o pattern 7 é
representado por meio do relacionamento entre os componentes Objetivo,
Processo de Negócio e Requisito Funcional.
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Objetivo
interfere

Objetivo

Problem a
Regra de
Negócio

resolve
Processo

Processo de
N egócio

apóia
Requisito

Requisito
Funcional

Figura 4.9 - Representação da notação do modelo da EKD utilizada no pattern 7

Tabela 4.10 - Descrição do pattern 7
Nome do Atributo

Descrição

Nome

Resolver problemas que interferem nos objetivos por meio de
Processos

Problema

Como eliciar requisitos por meio de processos elaborados para
solucionar problemas que interferem nos objetivos.

Solução

A modelagem e o refinamento do modelo de objetivos podem
identificar problemas que interferem nos Objetivos da Organização. A
solução para esses problemas pode exigir a criação ou a melhoria de
Processos de Negócio.
Por fim, deve-se identificar os requisitos funcionais do sistema de
informação que devem apoiar os processos de negócio responsáveis
pela solução dos problemas.

Razão

A identificação e a solução de problemas é um dos objetivos da
eliciação de requisitos.

Conseqüências

O entendimento de que a solução de um problema que interfere em um
objetivo da organização pode se dar a partir da definição de processos
de negócio agiliza a atividade de modelagem e, conseqüentemente, a
eliciação dos requisitos.

Exemplo de Uso
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Objetivo 7
Vender itens na Internet
interfere
Ameaça 2

Req Func 3

Processo 10

Prejuízo financeiro
devido a fraudes com
cartão de crédito na
Internet

resolve

Checar o cartão de
crédito durante o
check-in do
passageiro

apóia

Exibir mensagem para
validação do cartão de
crédito para passagens
compradas via
Internet

Pattern 8: Resolver problemas por meio de Regras de Negócio
O pattern 8, descrito na Tabela 4.11, baseia-se nos Modelos de
Objetivos, Regras de Negócio, Processos e Requisitos e Componentes
Técnicos da EKD, correspondendo ao relacionamento (3) da Figura 4.1 e
conforme notação apresentada no capítulo 3, itens 3.1.3.1 e 3.1.3.3, Figuras
3.4, 3.5, 3.6 e 3.9. A Figura 4.10 apresenta um fragmento do modelo EKD,
no qual o pattern 8 é representado por meio de relacionamentos entre os
componentes dos modelos mencionados.
Objetivo

Objetivo

apóia

dispara

interfere

Regra de
Negócio

Problema

resolve

apóia

Processo

Requisito
Funcional

apóia

Regra de
Negócio

Processo de
Negócio
Requisito

Figura 4.10 - Representação da notação do modelo da EKD utilizada no pattern 8

Tabela 4.11 - Descrição do pattern 8
Nome do Atributo

Descrição

Nome

Resolver problemas que interferem nos objetivos por meio de Regras
de Negócio

Problema

Como eliciar requisitos por meio de regras de negócio elaboradas para
solucionar problemas que interferem nos objetivos.
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Solução

A modelagem e o refinamento do modelo de objetivos podem
identificar problemas que interferem nos Objetivos da Organização. A
solução para esses problemas pode exigir a elaboração de regras de
negócio. Para cada regra de negócio, deve-se identificar os processos
de negócio que devem operacionalizá-las e, por fim, para cada
processo de negócio deve-se elaborar os requisitos funcionais
responsáveis pela sua automação.

Razão

A identificação e a solução de problemas é um dos objetivos da
eliciação de requisitos.

Conseqüências

O entendimento de que a solução de um problema que interfere em um
objetivo da organização pode se dar a partir da definição de regras de
negócio agiliza a atividade de modelagem e, conseqüentemente, a
eliciação dos requisitos.

Exemplo de Uso

Objetivo 23
Vender itens
na Internet

Regra 2
apóia

Pedidos em
atraso devem
ser justificados
e notificados
aos clientes

Processo 8
apóia

Verificar
pedidos de
itens
eletrônicos
em atraso

apóia

Req Func 3
Gerar Log
dos pedidos
em atraso

interfere
Problema 2
Perda de credibilidade
do canal devido a falhas
no envio dos itens aos
clientes

Req Func 4

Processo 7
resolve

dispara

Notificar
atraso
atendiment
o pedido

apóia

Enviar e-mail
de notificação
de Pedido c/
atraso

4.3.1.4 Realizar melhorias nos Processos de Negócios
A modelagem dos processos de negócio revela e propõe soluções
para eliminar ineficiências que prejudiquem o bom desempenho dos
processos e, que possam interferir no atendimento dos objetivos da
organização. A compreensão dos processos existentes é um pré-requisito
para o planejamento e execução das atividades de melhoria dos processos.
Durante a modelagem organizacional é possível utilizar diferentes cenários
que implementam melhorias nos processos de negócio. No contexto da
eliciação de requisitos, devem ser contemplados apenas os cenários em que
as melhorias nos processos de negócio envolvem requisitos para o sistema
de informação de suporte.
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Pattern 9: Identificar dificuldades de execução dos Processos de
Negócio
A identificação de dificuldades de execução dos processos de negócio
baseia-se no levantamento e documentação dos processos existentes com a
finalidade de se conhecer o funcionamento da organização. Além da
documentação propriamente dita da situação corrente dos processos
organizacionais, que serve para padronizar e nivelar o conhecimento sobre
os processos de negócios por parte dos membros da organização, também é
possível identificar por meio de análises e simulações dificuldades na
execução destes processos.
Alguns dos problemas que interferem nos objetivos da organização
podem ser ocasionados a partir de obstáculos ou dificuldades na execução
dos processos de negócio. Supõe-se que algumas das causas que dificultam
a execução das atividades dos processos são oriundas de processos mal
definidos, da falta de ferramentas adequadas, da falta de pessoas
qualificadas, da sobrecarga dos recursos, entre outras.
O meta-modelo da EKD permite que novos atributos sejam
adicionados aos componentes dos modelos desde que deliberados pelos
participantes da modelagem (BUBENKO; STIRNA; PERSSON, 2001a).
Dessa forma, considera-se o atributo “Dificuldade” adicionado ao componente
“Processo” que pertence ao Modelo de Processos de Negócio, para se
documentar as deficiências de execução dos processos identificadas durante
a modelagem da situação atual. Desse modo, pode-se assumir a hipótese
que um problema que interferir em um ou mais objetivos da organização seja
causado por falhas encontradas na execução de processos de negócio.
O pattern 9, descrito na Tabela 4.12, baseia-se nos Modelos de
Objetivos e Processos Negócio da EKD, conforme notação apresentada no
capítulo 3, itens 3.1.3.1 e 3.1.3.3, Figuras 3.4, 3.5, 3.6 e 3.9. A Figura 4.11
apresenta um fragmento do Modelo EKD, no qual o pattern 9 é representado
por meio do relacionamento entre os componentes Objetivo, Causa e
Problema do modelo de Objetivos, e o componente Processo de Negócio e
seu

atributo

Dificuldade

do

modelo

de

Processos

de

Negócio.

Adicionalmente, a Figura 4.10 destaca, em azul, o relacionamento entre o
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Modelo de Processos de Negócio e o Modelo de Objetivos representando
que a causa de um problema encontra-se em um processo de negócio.
Desse modo, é possível identificar e documentar as dificuldades de execução
dos processos de negócio e também associá-las a causas de problemas que
interferem nos objetivos da organização. Por fim, a Figura 4.11 também
apresenta, em vermelho, que para se resolver os problemas identificados
deve-se utilizar os patterns 5, 6, 7 ou 8.
Processo
Objetivo

requer
Regra de
Negócio

Causa
motiva
Processo de
Negócio

Problema
Requisito

interfere

Pattern 5, 6, 7 ou 8

Objetivo

Figura 4.11 - Representação da notação do modelo da EKD utilizada no pattern 9

Tabela 4.12 - Descrição do pattern 9
Nome do Atributo

Descrição

Nome

Eliminação de problemas que interferem nos objetivos causados por
dificuldades de execução dos processos

Problema

Como eliciar requisitos por meio da eliminação de problemas que
interferem nos objetivos causados por dificuldades de execução dos
processos.

Solução

A identificação de problemas, cujas causas são as dificuldades de
execução dos processos, inicia-se a partir do delineamento das áreas
da organização e do contexto do negócio envolvidos com a
necessidade de mudança. As dificuldades podem ser identificadas a
partir da análise dos seguintes aspectos:
•

Fluxo: método de transformar entradas e saídas;

•

Eficácia: expectativa dos clientes atendidas;

•

Eficiência: aproveitamento dos recursos p/ produzir as saídas;

•

Tempo de ciclo: tempo p/ transformar entradas em saídas;

•

Custo: dispêndio de todo o processo;
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Durante a modelagem deve-se registrar as dificuldades de execução
dos processos identificadas a partir da análise de cada um dos aspectos
listados. Para cada dificuldade identificada, deve-se apontar os
problemas que estas podem causar e identificar os objetivos da
organização afetados por estes problemas.
Por fim, deve-se solucionar os problemas identificados. Para tanto,
deve-se utilizar os Patterns 6, 7, 8 e 9.
Razão

As dificuldades funcionam como obstáculos que impedem o bom
funcionamento dos processos de negócio e são, normalmente, causas
de problemas que interferem nos objetivos da organização.

Conseqüências

A rastreabilidade dos requisitos com os problemas causados por
deficiências na execução dos processos de negócio facilita os esforços
das atividades de gerenciamento e negociação dos requisitos.

Exemplo de Uso
Objetivo 23
Vender itens
na Internet

Causa 1

Problema 3
interfere

Pattern 10

Perda de
credibilidade do
canal junto aos
clientes

motiva

motiva

Processo 3

Falhas na
remessa dos
itens aos
clientes por
motivo de
erro de CEP

requer

Realizar
venda de itens
na Internet

Pattern 7
Processo 3.1
Validar CEP
contra à Base de
Dados do Correio

Req Func 9
apóia
Realizar validação online do CEP no Banco de
Dados do Correio

Pattern 10: Requisitos não funcionais para fornecer suporte aos
Processos de Negócio considerados Fatores Críticos de Sucesso
Os processos organizacionais que fornecem suporte direto ou indireto
aos objetivos com alto grau de prioridade ou de criticidade são considerados
Fatores Críticos de Sucesso (FCS) e, portanto, a ocorrência de falhas nesses
processos devem ser evitadas. Os requisitos funcionais criados para
automatizar

esses

processos

herdam

seu

grau

de

importância

e,

conseqüentemente, devem receber a mesma atenção.
Os requisitos funcionais expressam funções ou serviços que um
sistema de informação deve ou pode ser capaz de executar ou fornecer. Os
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requisitos não funcionais definem como essas funções ou serviços irão se
comportar ou que qualidades específicas elas deverão possuir. Para a
eliciação dos requisitos não funcionais considera-se a norma NBR 13596
(1996).
O pattern 10, descrito na Tabela 4.13, baseia-se nos Modelos de
Objetivos, Regras de Negócio, Processos e Requisitos e Componentes
Técnicos da EKD conforme notação apresentada no capítulo 3, itens 3.1.3.1
e 3.1.3.3, Figuras 3.4, 3.5, 3.6 e 3.9. A Figura 4.12 apresenta um fragmento
do Modelo EKD, no qual o pattern 10 é representado por meio de
relacionamentos entre os componentes dos modelos mencionados.

Objetivo

Regra de
Negócio

Objetivo
“Prioritário
ou Crítico”
Processo de
Negócio

motiva
ou
apóia

Regra de
Negócio

apóia
apóia
dispara

Requisito
Funcional

Processo
(FSC)

apóia
Requisito
Não Funcional

Requisito

Figura 4.12 - Representação da notação do modelo da EKD utilizada no pattern 10

Tabela 4.13 - Descrição do pattern 10
Nome do Atributo

Descrição

Nome

Requisitos não funcionais para dar suporte aos objetivos críticos ou
prioritários

Problema

Como eliciar requisitos não funcionais para dar suporte aos objetivos
críticos ou prioritários.

Solução

A eliciação de requisitos não funcionais voltados para a redução de
falhas que interferem nos objetivos críticos ou prioritários se inicia a
partir da identificação dos requisitos funcionais que operacionalizam
os objetivos de maior criticidade e prioridade.
Para cada requisito funcional identificado utilizar a norma NBR 13596
para analisar a viabilidade de eliciação de requisitos não funcionais
com base nas seguintes características:
Confiabilidade
-

Tolerância a Falhas: Ocorrendo falhas, como o sistema deve
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reagir?
-

Recuperabilidade: Como recuperar os dados em caso de falhas?

Usabilidade:
-

Apreensibilidade: É fácil aprender a usar?

-

Operacionalidade: É fácil de operar e controlar?

Eficiência:
-

Comportamento em Relação ao Tempo: Qual o tempo de resposta,
tempo de processamento e velocidade na execução de suas
funções?

-

Comportamento em Relação aos Recursos: Quanto recurso usa?
Durante quanto tempo?

Razão

Os requisitos não funcionais desempenham um importante papel na
qualidade do sistema, pois são eles que endereçam questões como
performance,

confiabilidade,

usabilidade,

segurança,

custos

operacionais entre outros.
Conseqüências

Maior confiabilidade no desempenho dos processos considerados
fatores críticos de sucesso.

Exemplo de Uso
Objetivo 23
Vender itens
na Internet
(Prioritário)

apóia

Regra 2
Pedidos em
atraso devem
ser justificados
e notificados
aos clientes

dispara

Req Func 4

Processo 7
Notificar atraso
atendimento
pedido

apóia

Enviar e-mail de
notificação de
Pedido c/ atraso

(FCS)

apóia
Req Não Func 6
Implementar redundância
de servidores de e-mail

Pattern 11: Garantir a eficiência das interfaces com Processos Externos
Durante a atividade de modelagem de processos podem ser
identificadas necessidades de troca de informações com sistemas externos à
organização. Essas interfaces são consideradas críticas, pois normalmente
envolvem interações com clientes, fornecedores, órgãos governamentais,
parceiros e outras instituições que se relacionam com a organização. A
ocorrência de falhas nessas interfaces pode ser minimizada por meio da
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criação de requisitos não funcionais. Para a eliciação dos requisitos não
funcionais considera-se a norma NBR 13596 (1996).
O pattern 11, descrito na Tabela 4.14, baseia-se nos Modelos de
Processos e Requisitos e Componentes Técnicos da EKD conforme notação
apresentada no capítulo 3, itens 3.1.3.1 e 3.1.3.3, Figuras 3.4, 3.5, 3.6 e 3.9.
A Figura 4.13 apresenta um fragmento do Modelo EKD, no qual o pattern 11
é representado por meio do relacionamento entre os componentes objetivo,
processo e requisito funcional.
Objetivo

Informação
ou Material

Processo

Regra de
Negócio

Processo
Processo
Externo
Externo
(sistema)

apóia

Processo de
Negócio

Requisito
Funcional

apóia

Requisito
não Funcional

Requisito

Figura 4.13 - Representação da notação do modelo da EKD utilizada no pattern 11

Tabela 4.14 - Descrição do pattern 11
Nome do Atributo

Descrição

Nome

Interface com sistemas externos

Problema

Como eliciar requisitos não funcionais por meio da identificação de
interfaces com sistemas externos à organização.

Solução

A eliciação de requisitos não funcionais voltados para a redução de
falhas na interface com processos externos à organização se inicia a
partir da identificação dos requisitos funcionais que fornecem suporte
a estas interfaces.
Para cada requisito funcional identificado utilizar a norma NBR 13596
para analisar a viabilidade de eliciação de requisitos não funcionais
com base nas seguintes características:
Confiabilidade:
-

Tolerância a Falhas: Ocorrendo falhas, como o sistema deve
reagir?

-

Recuperabilidade: Como recuperar os dados em caso de falhas?
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Eficiência:
-

Comportamento em Relação ao Tempo: Qual o tempo de resposta,
tempo de processamento e velocidade na execução de suas
funções?

-

Comportamento em Relação aos Recursos: Quanto recurso usa?
Durante quanto tempo?

Razão

Os requisitos não funcionais permitem controlar o comportamento do
sistema e garantem a qualidade de sua execução.

Conseqüências

Maior confiabilidade das interfaces com os processos externos à
organização.

Exemplo de Uso
Processo 7

Informação

Proc Ext 1

Obter
autorização de
venda com cartão

Dados
Pagamento com
cartão

Sistema
Processode
Transações
Externo
Eletrônicas da
Administradora de
Cartões

apóia
Req Func 16
Efetuar transação eletrônica
para pagamentos com cartão
junto a administradora de
cartão

4.4

Req Não Func 10
apóia

Cancelar a venda
em caso de queda
da comunicação

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PATTERNS DE MODELAGEM
ORGANIZACIONAL
A elaboração dos patterns de modelagem organizacional partiu do

princípio de que existem finalidades de modelagem comuns a qualquer
iniciativa de modelagem organizacional, independente do contexto do
negócio. Sendo assim, foram elaboradas finalidades de modelagem a partir
do agrupamento dos cenários de modelagem com características comuns
identificados. Os cenários de modelagem organizacional foram definidos a
partir da análise dos relacionamentos entre os modelos que compõem a
técnica EKD. Sendo então traduzidos em patterns de modelagem
organizacional, com o propósito de reutilização na eliciação de requisitos
em diferentes situações de Modelagem Organizacional.
Devido ao fato de não se ter acesso a um histórico de modelagem por
meio da EKD que pudesse ser utilizado na elaboração dos patterns de
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modelagem organizacional, o trabalho iniciou-se a partir da análise de um
conjunto limitado de modelos oferecidos no EKD User Guide (BUBENKO;
STIRNA; PERSSON, 2001a). Sendo assim, houve a necessidade de se
criar exemplos de uso complementares para aumentar a massa de análise.
Entende-se que a confiabilidade na aplicação dos patterns propostos está
diretamente associada ao numero de aplicações, pois só assim será
possível confirmar sua viabilidade.
Outra consideração importante é que não foram esgotados todos os
possíveis patterns de modelagem organizacional. Dessa forma, entende-se
que para se identificar novas finalidades e cenários, com características
comuns de modelagem, que possam ser traduzidas em patterns, é
necessário introduzir novos aspectos de negócio que ofereçam uma maior
variedade e complexidade de cenários de modelagem.
Por fim, vale ressaltar que o sucesso da utilização dos patterns de
modelagem organizacional também dependerá do grau de maturidade da
organização com relação ao seu histórico de utilização da modelagem
organizacional. Quanto melhor a qualidade da modelagem, melhor será o
resultado de sua aplicação e, conseqüentemente, do sistema de
informação.
4.5

CONCLUSÃO
Este capítulo apresentou uma proposta de patterns de modelagem

organizacional elaborados a partir da identificação de cenários de
modelagem com características e finalidades consideradas comuns a
qualquer iniciativa de modelagem organizacional com o propósito de eliciar
requisitos de sistema de informação. Os cenários e, conseqüentemente, os
patterns de modelagem foram baseados nos componentes da EKD e seus
respectivos relacionamentos.
Com base no gabarito utilizado para a documentação dos patterns
organizacionais apresentados no projeto ESPRIT ELEKTRA (BUBENKO;
STIRNA; PERSSON, 2001b) foram elaborados e exemplificados onze
patterns de modelagem organizacional. Por fim, também foi apresentado que
os patterns de modelagem organizacional elaborados no presente trabalho
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têm como propósito guiar a atividade de eliciação de requisitos durante a
Modelagem Organizacional por meio da EKD em qualquer tipo de
organização independente de seu ramo de atividade.
No próximo capítulo será apresentado um exemplo de uso com a
finalidade de ilustrar a aplicação dos patterns de modelagem organizacional.
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5 EXEMPLO DE USO: EMPRESA AÉREA VOAR
Neste capítulo será elaborado um exemplo hipotético, sintetizado de
situações realistas, para ilustrar o uso dos patterns de modelagem
organizacional descritos no capítulo quatro. A realização do exemplo de uso
dos patterns de modelagem se dará por meio da criação de uma empresa
aérea fictícia baseada na experiência profissional do autor na área de
Tecnologia da Informação numa grande empresa do setor aéreo.
5.1

CENÁRIO DE APLICAÇÃO DO EXEMPLO
A empresa aérea Voar busca obter um grau de excelência nos seus

serviços de venda de passagens e transporte de passageiros. A missão da
empresa é a sua dedicação máxima à qualidade dos serviços prestados aos
seus clientes.
A empresa Voar necessita melhorar o atendimento aos seus
passageiros nos balcões de check-in e nas lojas de passagens dos
aeroportos. Atualmente a empresa enfrenta problemas com longas filas em
horários de pico, o que resulta muitas vezes em atrasos nas partidas de
vôos ou mesmo na perda de vôos por parte dos passageiros que não
conseguem realizar o seu check-in, ou comprar a sua passagem a tempo.
Como conseqüência, a empresa tem recebido muitas reclamações no seu
Serviço de Atendimento ao Cliente.
Além da necessidade de melhorar o serviço prestado aos seus
passageiros visando aumentar a sua fidelização, a empresa também tem o
desafio de reduzir os seus custos operacionais para se tornar mais
competitiva e então poder enfrentar melhor seus concorrentes.

Outra

barreira a ser enfrentada pela empresa é a impossibilidade de expansão
das suas posições de check-in e loja de passagens, devido à falta de
investimento em infra-estrutura nos aeroportos.
Diante do cenário exposto, a empresa lançou um projeto com a
finalidade de buscar alternativas para enfrentar os desafios apresentados.
Após o entendimento da missão da empresa e do propósito da modelagem,
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foram identificados os principais problemas a serem resolvidos e os
objetivos da organização.
Inicialmente, adotou-se uma estratégia de modelagem direcionada para
a redução de custos operacionais, para a redução de filas nos balcões de
check-in e para o aumento da fidelização dos clientes. Sendo assim, a
elaboração e o refinamento do modelo de objetivos devem contemplar os
seguintes objetivos e problemas:
•

•

Objetivos:
-

Reduzir as filas nos balcões de check-in nos aeroportos;

-

Aumentar a fidelização dos clientes;

-

Reduzir os custos operacionais.

Problemas:
-

Fila no atendimento dos balcões nos aeroportos;

-

Impossibilidade de expansão das posições de atendimento
nos aeroportos.

A Figura 5.1 apresenta o modelo inicial de objetivos elaborado tendo
como base os objetivos e problemas listados acima.

Figura 5.1 - Modelo de inicial de objetivos da Empresa Aérea Voar

A partir da identificação destes objetivos e problemas iniciou-se o
refinamento do modelo de objetivos onde foram identificados novos
objetivos, problemas e regras de negócio que impõem restrições ou limites
aos objetivos. Conforme pode ser observado na Figura 5.2, o resultado da
realização do refinamento do modelo de objetivos é uma estrutura
hierárquica que se inicia a partir dos objetivos de mais alto nível e se
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estende até os objetivos mais específicos. A eliciação dos requisitos deve
ocorrer após o refinamento do modelo de objetivos e da aplicação de alguns
dos patterns de modelagem descritos no capítulo quatro.

Figura 5.2 - Modelo de objetivos da Empresa Aérea Voar
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5.2

APLICAÇÃO DOS PATTERNS DE MODELAGEM ORGANIZACIONAL
Devido ao caráter hipotético do exemplo de uso, não serão

considerados todos os patterns de modelagem organizacional elaborados
no capítulo quatro. O exemplo de uso parte do Modelo de Objetivos
apresentado na Figura 5.2.
A aplicação dos patterns se dá sobre o modelo de objetivos refinado,
onde se considera que os objetivos estejam em seu grau mais operacional
possível. Durante a elaboração do exemplo de uso, as seguintes análises
foram realizadas:
1. Cada objetivo refinado teve sua viabilidade de operacionalização
analisada por meio da aplicação dos patterns 1- Operacionalizar
Objetivos por meio de Requisitos, 2- Operacionalizar Objetivos
por Processos de Negócio e 3- Operacionalizar Objetivos por
meio de Regras de Negócio;
2. Para cada regra de negócio que impõe limite a objetivos, foi
aplicado o pattern 4-Impor limites e restrições aos Objetivos por
meio de Regras de Negócio;
3. Para cada problema, foi analisada a viabilidade de aplicação dos
patterns 5- Resolver problemas por meio de Objetivos, 6Resolver problemas por meio de Requisitos, 7- Resolver
problemas por meio de Processos, 8- Resolver problemas por
meio de Regras de Negócio;
4. Para cada processo de negócio identificado após a aplicação dos
patterns 2, 3, 7 e 8, foi analisada a viabilidade de aplicação dos
patterns 9- Identificar dificuldades de execução dos Processos de
Negócio, 10- Requisitos não funcionais para fornecer suporte aos
Processos de Negócio considerados Fatores Críticos de Sucesso
e 11- Garantir a eficiência das interfaces com Processos
Externos.
A Tabela 5.1 apresenta o resultado da análise onde foram identificados
os patterns 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11.
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Tabela 5.1 - Patterns aplicados no Modelo de Objetivos da Empresa Aérea Voar
Objetivo
Realizar o Check-in do
cliente em vôos de outras
empresas aéreas
Reservar assento de
preferência do cliente sem
que o mesmo necessite
informá-lo a cada nova
reserva
Reservar assento de
preferência do cliente sem
que o mesmo necessite
informá-lo a cada nova
reserva

Oferecer check-in por
telefone e
Oferecer check-in na
Internet

Aumentar a fidelização
dos clientes

Realizar o Check-in do
cliente em vôos de outras
empresas aéreas

Problema
A operacionalização do objetivo demanda recursos de
conectividade entre sistemas.
O problema a ser resolvido é como operacionalizar o
objetivo por meio de um objetivo do sistema de
informação.
O objetivo necessita do apoio do processo de negócio
“Identificar o assento preferido pelo cliente” para ser
operacionalizado.
O problema a ser resolvido é como eliciar requisitos
funcionais a partir da operacionalização dos objetivos
por meio de processos de negócio
Para ser atingido o objetivo necessita do apoio das
regras de negócio “Armazenar o assento utilizado pelo
cliente a cada novo check-in” e “O assento mais
utilizado pelo cliente em cada modelo de aeronave será
considerado o de sua preferência”.
O problema a ser resolvido é como eliciar requisitos
funcionais a partir da operacionalização dos objetivos
por meio de regras de negócio.
A regra de negócio “O passageiro deverá comparecer ao
aeroporto com uma antecedência mínima de 30 minutos
do horário do vôo” foi elaborada para permitir que os
assentos reservados sejam liberados para novos check-in
em caso de não comparecimento dos clientes.
O problema a ser resolvido é como eliciar requisitos
funcionais a partir de regras de negócio criadas para
impor limites e restrições aos objetivos.
O objetivo de aumentar a fidelização dos clientes pode
ser impactado pelo problema “Necessidade de troca de
aeronave com capacidade inferior” devido à falta de
critério na reacomodação de passageiros.
O problema a ser resolvido é como eliciar requisitos por
meio de novos objetivos elaborados para solucionar
problemas que interferem nos objetivos da organização.
Este objetivo está classificado como prioritário e foi
operacionalizado por meio da aplicação do pattern 2.
Portanto o processo de negócio “Realizar check-in em
empresa aérea parceira” é considerado como fator
crítico de sucesso para garantir que o objetivo seja
atingido. O processo “Realizar check-in em empresa
aérea parceira” também possui interface com o processo
externo “Check-in empresa aérea congênere”
O problema a ser resolvido é como eliciar requisitos não
funcionais para dar suporte aos objetivos críticos ou
prioritários e como eliciar requisitos não funcionais por
meio da identificação de interfaces com sistemas
externos à organização.

5.2.1 Aplicação do Pattern 1

Pattern
Pattern 1

Pattern 2

Pattern 3

Pattern 4

Pattern 5

Patterns
10 e 11
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O pattern 1- Operacionalizar Objetivos por meio de Requisitos
considera que a operacionalização do objetivo ocorre por meio do
relacionamento direto entre o Modelo de Objetivos e o Modelo Requisitos e
Componentes Técnicos. Como pode ser observado na Figura 5.3, o objetivo
“Realizar o check-in do cliente em vôos de outras empresas aéreas” pode ser
operacionalizado diretamente por meio do objetivo do sistema de informação
“Conectar o sistema de check-in a Internet para permitir a integração com
sistemas de outras empresas aéreas”.

Figura 5.3 – Aplicação do Pattern 1

5.2.2 Aplicação do Pattern 2
O pattern 2 - Operacionalizar os Objetivos por meio de Processos de
Negócio considera que a operacionalização do objetivo ocorre por meio do
relacionamento entre o Modelo de Objetivos, o Modelo de Processos de
Negócio e o Modelo Requisitos e Componentes Técnicos.
A Figura 5.4 apresenta o requisito “Apresentar o assento de
preferência do cliente durante a reserva” criado para fornecer suporte ao
processo de negócio “Identificar o assento preferido pelo cliente” que por sua
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vez apóia o objetivo “Reservar assento de preferência do cliente sem que o
mesmo necessite informá-lo a cada nova reserva”.

Figura 5.4 – Aplicação do Pattern 2

Como pode ser observado, para que o objetivo “Reservar assento de
preferência do cliente sem que o mesmo necessite informá-lo a cada nova
reserva” possa ser atingido (operacionalizado) é necessário o apoio de um
processo de negócio. O requisito funcional, neste caso, tem o papel de
fornecer suporte informatizado ao processo de negócio como forma de
garantir que o sistema de informação atenda ao objetivo definido pela
organização.
5.2.3 Aplicação do Pattern 3
O pattern 3 - Operacionalizar os Objetivos por meio de Regras de
Negócio considera que a operacionalização do objetivo ocorre por meio do
relacionamento entre o Modelo de Objetivos, o Modelo de Regras de
Negócio, o Modelo de Processos de Negócio e o Modelo Requisitos e
Componentes Técnicos.
A Figura 5.5 apresenta os requisitos “Armazenar assento check-in
cliente por modelo de aeronave” e “Obter preferência de assento do cliente
por modelo de aeronave” elaborados para fornecer suporte informatizado ao
processo de negócio “Controlar preferência de assento do cliente” o qual
operacionaliza as regras de negócio “Armazenar o assento utilizado pelo
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cliente a cada novo check-in” e “O assento mais utilizado pelo cliente em
cada modelo de aeronave será considerado o de sua preferência”. Por fim, as
regras de negócio também operacionalizam o objetivo “Reserva de assento
baseada na preferência do cliente.

Figura 5.5 – Aplicação do Pattern 3

5.2.4 Aplicação do Pattern 4
O pattern 4 - Impor limite e restrições aos Objetivos por meio de
Regras de Negócio considera os relacionamentos entre o Modelo de
Objetivos, O Modelo de Regras de Negócio, o Modelo de Processos de
Negócio e o Modelo Requisitos e Componentes Técnicos.
A Figura 5.6 apresenta o requisito “Listar passageiros do vôo que não
estão no aeroporto” criado para fornecer suporte informatizado ao processo
de negócio “Checar comparecimento dos passageiros checados no vôo” que
também fornece suporte a regra de negócio “O passageiro deverá
comparecer ao aeroporto com uma antecedência mínima de 30 minutos do
horário do vôo”. O papel da regra de negócio neste caso é impor restrição ao
objetivo para evitar que passageiros com check-in realizado pela Internet ou
pelo Telefone que não compareçam tenham seus assentos bloqueados para

112

novos check-ins. Dessa forma, o requisito “Cancelar check-in do passageiro”
faz com que o sistema de informação libere o assento bloqueado no vôo para
a empresa utilizar em outro check-in.

Figura 5.6 – Aplicação do Pattern 4

5.2.5 Aplicação do Pattern 5
O pattern 5 - Resolver problemas por meio de Objetivos considera o
relacionamento interno entre os componentes do Modelo de Objetivos. Na
operacionalização do objetivo criado para solucionar o problema considera-se
também os relacionamentos com os demais modelos: Regras de Negócio,
Processos de Negócio e Requisitos e Componentes Técnicos.
A Figura 5.7 apresenta o requisito funcional “Reacomodar passageiros
em ordem de prioridade” criado para fornecer suporte informatizado ao
processo de negócio “Reacomodar passageiros freqüentes” que também
fornece suporte ao objetivo “Prioridade em caso de reacomodação” que por
sua vez minimiza o impacto do problema “Necessidade de troca de aeronave
com capacidade inferior”, pois garante a prioridade de embarque aos
passageiros mais freqüentes.
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Figura 5.7 – Aplicação do Pattern 5

5.2.6 Aplicação dos Patterns 10 e 11
O pattern 10 - Requisitos não funcionais para fornecer suporte aos
Processos de Negócio considerados Fatores Críticos de Sucesso e o pattern
11 - Garantir a eficiência das interfaces com Processos Externos consideram
o relacionamento interno entre os componentes do Modelo Requisitos e
Componentes Técnicos.
A Figura 5.8 apresenta o requisito não funcional “Solicitar um novo
check-in caso o sistema da empresa aérea não responda em até 30
segundos” criado para aumentar a confiabilidade do requisito funcional
“Realizar check-in em vôo de empresa aérea parceira” que por sua vez
fornece suporte para o processo de negócio “Realizar check-in em empresa
aérea parceira” o qual troca informações com o processo externo “Check-in
Empresa Aérea Congênere”.
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Figura 5.8 – Aplicação do Pattern 10 e 11

5.3

CONSIDERAÇÕES SOBRE O EXEMPLO DE USO
Neste exemplo de uso, constatou-se que os patterns de modelagem

organizacional atenderam o propósito de servir de guia para a eliciação de
requisitos, durante a realização da modelagem organizacional. Os patterns
orientaram a atividade de análise dos objetivos, fazendo com que fossem
avaliados caminhos alternativos para a operacionalização de cada um dos
objetivos modelados.
Além disso, percebeu-se que os patterns de modelagem organizacional
não somente servem de guia para a realização da eliciação de requisitos,
mais também apóiam na identificação de regras e processos de negócio
responsáveis por fazer com que os objetivos da organização sejam
operacionalizados.
Também foi possível notar que outros patterns de modelagem
organizacional podem ser identificados. Como exemplo, a criação de um
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pattern para tratar da eliciação de requisitos não funcionais, com o propósito
de melhorar a eficiência de execução dos processos, por parte dos atores,
em situações de restrição de tempo de execução.
Considera-se não ser apropriada a análise do grau de dificuldade de
aplicação dos patterns de modelagem organizacional, em função de não ser
possível avaliar a interferência decorrida do fato de que o exemplo de uso
foi realizado em um contexto de negócio de domínio do autor. Sendo assim,
recomenda-se a aplicação dos patterns em estudos de caso mais
abrangentes onde será possível avaliar sua viabilidade de emprego em
situações concretas.
Por fim, vale mencionar a constatação ocorrida durante a elaboração do
exemplo de uso, de que para um mesmo objetivo é possível aplicar mais de
um pattern na sua operacionalização. Como exemplo, o objetivo “Realizar
Check-in de voos em outras empresas aéreas” foi operacionalizado por
meio do pattern 1 – Operacionalizar Objetivos por meio de requisitos, do 10Requisitos não funcionais para fornecer suporte aos Processos de Negócio
considerados Fatores Críticos de Sucesso e do 11 – Garantir a eficiência
das interfaces com processos externos. Dessa forma, destaca-se a
importância

da

aplicação

de

todos

os

patterns

de

modelagem

organizacional para cada um componentes do modelo de objetivos da EKD.
5.4

CONCLUSÃO
Este capítulo apresentou alguns exemplos de uso dos patterns de

modelagem organizacional elaborados no capítulo quatro. Inicialmente foi
apresentado o cenário de aplicação do exemplo de uso onde foram
descritos os principais desafios da empresa que justificaram a criação de
um projeto de modelagem organizacional. Em seguida foi elaborado e
refinado o modelo de objetivos. Por fim, foram realizados os exemplos de
uso baseados na aplicação dos Patterns 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11.
No próximo capítulo serão apresentadas as considerações finais desta
dissertação, bem como as contribuições e trabalhos futuros.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo serão apresentadas a considerações finais e as
contribuições do presente trabalho. Também será descrita algumas
sugestões para trabalhos futuros.
6.1

CONCLUSÃO
Neste trabalho, a modelagem organizacional é considerada um

instrumento importante para se conhecer os aspectos do negócio, para se
tratar de necessidades de mudanças e apoiar o desenvolvimento e
implementação de sistemas de informação. Considerou-se que modelar o
conhecimento organizacional contribui para o entendimento da situação
corrente do negócio e se estabelece, assim, uma visão do futuro do próprio
negócio e, conseqüentemente, do sistema de informação.
Com base na literatura pesquisada, constatou-se um grande número de
trabalhos relacionados à engenharia de requisitos que direcionam para a
necessidade de modelos organizacionais capazes de lidar com atores,
processos de negócio, regras de negócio, objetivos, motivações e intenções
(ALENCAR, 1999), (PÁDUA, 2004), (MAC KNIGHT, 2004), (KIRIKOVA,
2000), (KAVAKLI; LOUCOPOULOS, 2004).
Alencar (1999) alerta para a necessidade de a Engenharia de Requisitos
tratar do entendimento dos aspectos sociais, organizacionais, técnicos,
econômicos e jurídicos envolvidos no domínio do desenvolvimento e
implementação de sistemas de informação, de forma a minimizar riscos e
custos. Nesse sentido, a autora propõe a utilização de técnicas de
modelagem

organizacional

como

uma

forma

de

possibilitar

uma

compreensão mais ampla dos aspectos que envolvem os requisitos do
sistema de informação.
Pádua (2004) ressalta a adoção da modelagem organizacional como um
passo importante para se conhecer a estrutura do negócio, para se discutir
mudanças e desenvolver a visão futura do sistema de informação. A autora
também apresenta a técnica EKD como uma das poucas técnicas de
modelagem organizacional que tratam explicitamente o gerenciamento de
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mudanças e as regras de negócio, disponibilizando um conjunto de diretrizes
para sua aplicação.
Mac Knight (2004) apresenta uma proposta de solução para o problema
de como eliciar requisitos para sistemas de informação alinhados ao negócio
das organizações, a partir do modelo de negócio. A autora sugeriu a
utilização do modelo de negócio da organização como um instrumento capaz
de auxiliar a atividade de eliciação dos requisitos.
Kavakli e Loucopoulos (2004) apresentam uma análise das principais
técnicas baseadas na Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos
(GORE). Os autores enfatizam o uso do conceito de objetivo para entender e
descrever aspectos do mundo real, na tentativa de encontrar modos
razoáveis de lidar com a complexidade das organizações.
O que se pôde concluir a partir destes trabalhos é que as técnicas e
métodos que integram modelos organizacionais aos requisitos de sistema de
informação trazem respostas para perguntas tais como: de que forma o
sistema pretendido irá satisfazer os objetivos da organização, por que ele é
necessário, quais as alternativas existentes e quais as implicações das
alternativas para os vários stakeholders.
Assim, ao longo do presente trabalho foram apresentados alguns
modelos e técnicas de modelagem organizacional que se integram à
engenharia de requisitos. Dentre os modelos e técnicas apresentados a EKD
foi escolhida como referência para a análise de viabilidade de elaboração dos
patterns de modelagem organizacional. Isso se deveu à EKD ser uma técnica
que contempla as principais visões de modelagem organizacional e ser de
fácil entendimento e utilização, podendo ser utilizada como apoio no
desenvolvimento e implementação de sistemas de informação. A EKD por
meio de um conjunto de diretrizes para a sua aplicação proporciona uma
forma estruturada de se descrever o conhecimento organizacional e auxiliar
na definição dos requisitos e objetivos dos sistemas de informação.
No entanto, entende-se que mesmo com todos os benefícios apontados
em virtude da utilização da EKD e de outras técnicas de modelagem
organizacional integradas à engenharia de requisitos, a atividade de eliciação
de requisitos continua sendo considerada difícil e complexa. A hipótese
considerada foi que a EKD não apresenta, em seu conjunto de diretrizes de
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uso, recursos que possam guiar a realização da atividade de eliciação de
requisitos

durante

a

modelagem

organizacional.

Sendo

assim,

foi

apresentada uma proposta de adoção de patterns de modelagem
organizacional com o propósito de minimizar a dificuldade de eliciação de
requisitos a partir da realização da modelagem organizacional por meio da
EKD.
Dessa forma, a abordagem de elaboração de patterns de modelagem
organizacional foi o mecanismo utilizado para documentar os cenários de
modelagem com características comuns a qualquer iniciativa de modelagem
organizacional que envolva a eliciação de requisitos de sistemas de
informação. Os patterns de modelagem organizacional foram identificados a
partir da análise dos relacionamentos entre os modelos que compõem a
técnica EKD, tendo como objetivo reutilizá-los para a eliciação de requisitos
em diferentes situações de Modelagem Organizacional, independente do
domínio do negócio e da organização.
Com o propósito de explorar a viabilidade de aplicação dos patterns de
modelagem organizacional apresentados, para a eliciação de requisitos de
sistemas de informação, foi desenvolvido um exemplo de uso. Apesar de seu
caráter exploratório, o exemplo de uso se mostrou útil na validação de
aplicabilidade dos patterns. Sendo possível, inclusive, identificar a viabilidade
de aplicação de mais de um pattern em um mesmo objetivo, conforme pode
ser observado no capítulo 5, item 5.2.6.
Por fim, mesmo considerando-se a relevância dos exemplos
apresentados no EKD User Guide (BUBENKO; STIRNA; PERSSON, 2001a)
e o exemplo de uso elaborado para validação de aplicabilidade dos patterns,
entende-se como a principal barreira para atestar a viabilidade de emprego
dos patterns em situações concretas, a falta de um histórico de modelagem
realizado a partir de domínios de negócio e estratégias distintos. Com esta
preocupação, destaca-se a importância de realização de estudos de caso
que permitam confirmar a viabilidade de utilização de patterns de modelagem
organizacional para apoiar a atividade de eliciação de requisitos de sistemas
de informação.
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6.2

CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO
A

elaboração

deste

trabalho

se

orientou

na

necessidade

dos

desenvolvedores de sistemas de informação e de seus usuários em superar
as dificuldades que estão inerentes a atividade de eliciação de requisitos. Na
medida em que se envidam esforços em direção à superação de tais
dificuldades, culminando em resultados úteis que possam ser aplicados para
a melhoria da qualidade da atividade de eliciação, entende-se estar
contribuindo para que a Engenharia de Requisitos possa se aproximar mais
da realidade do negócio das organizações.
Apesar da integração entre modelagem organizacional e engenharia de
requisitos não ser uma idéia original, este trabalho forneceu, por meio da
proposta de patterns de modelagem organizacional, mecanismos para guiar a
atividade de eliciação de requisitos durante a realização da modelagem
organizacional.
Diante deste contexto, entende-se que a contribuição do trabalho não se
baseia na integração da modelagem organizacional com engenharia de
requisitos em si, mais sim no fato de que a atividade de eliciação de
requisitos continua sendo considerada difícil e complexa. Dessa forma, a
elaboração dos patterns foi o mecanismo proposto com o intuito de minimizar
a dificuldade de eliciação de requisitos quando realizada durante a
modelagem organizacional.
Como se sabe, a eliciação de requisitos é a primeira atividade realizada
dentro do contexto da engenharia de requisitos, que se desdobra em outras
além da eliciação, como análise, especificação e validação de requisitos.
Dessa forma, entende-se que os resultados da aplicação dos patterns de
modelagem organizacional para a eliciação de requisitos serão úteis também
para a realização das demais atividades.
Uma contribuição adicional foi apresentar uma forma de documentar as
dificuldades de execução dos processos de negócio, identificadas durante a
realização da modelagem organizacional da situação corrente, sendo estas
causas de problemas que interferem nos objetivos da organização. Para
tanto, foi adicionado o atributo “dificuldade” no componente processo de
negócio com intuito de registrar tais dificuldades.
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A rastreabilidade é outro benefício possível de se obter a partir da
aplicação dos patterns de modelagem organizacional, pois esta permite
justificar a razão da existência dos requisitos eliciados. Assim, considera-se
que se o modelo de negócio estiver espelhando a realidade do trabalho da
organização, o sistema de informação estará alinhado ao negócio.
Pode-se citar ainda como contribuição deste trabalho, o exemplo de uso
baseado na experiência profissional do autor em uma empresa do segmento
aéreo e que foi realizado com o propósito de explorar a aplicação de alguns
dos patterns de modelagem organizacional apresentados. Entretanto, como
mencionado no objetivo deste trabalho, dado o caráter exploratório da
pesquisa e suas proposições, não se esgotou todos os possíveis patterns de
modelagem organizacional. Tal pretensão não tem sentido prático, sobretudo
pela falta de análise de estudos de caso nos quais teriam sido aplicados os
patterns propostos.
Por fim, vale ressaltar que o sucesso da utilização dos patterns de
modelagem organizacional apresentados também depende do grau de
maturidade da organização com relação ao seu histórico de utilização da
modelagem organizacional. Quanto melhor a qualidade da modelagem,
melhor será o resultado da aplicação dos patterns e, conseqüentemente, do
sistema de informação.
6.3

TRABALHOS FUTUROS
Como trabalhos futuros, propõem-se a identificação e elaboração de

novos patterns de modelagem e a realização de estudos de caso que
considerem

ambientes

reais

de

modelagem

organizacional

e

desenvolvimento de sistemas de informação.
Ainda é sugerida a realização de estudos de caso comparativos, de
forma que possam avaliar as diferenças entre os requisitos eliciados por meio
de patterns de modelagem organizacional e requisitos eliciados por meio de
outros mecanismos.
É válido considerar a possibilidade de utilizar outras técnicas de
modelagem organizacional, que não a EKD, para elaboração e aplicação dos
patterns. Pois entende-se que os patterns não necessariamente estão
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restritos ou vinculados a somente um modelo ou técnica de modelagem
organizacional.
Outra possibilidade seria a utilização dos patterns de modelagem
organizacional em projetos que façam uso da arquitetura orientada a serviços
(SOA), pois os projetos de implementação de SOA tratam necessariamente
dos componentes da modelagem organizacional.
Finalmente, espera-se que o desenvolvimento das sugestões de
trabalhos futuros apresentados possa corroborar com a aplicação prática dos
patterns de modelagem organizacional, obtendo-se a melhor eficácia e
eficiência possível, bem como revelar de forma mais clara suas vantagens e
limitações.
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