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RESUMO
Há uma crescente pressão sobre as organizações financeiras para cumprirem
um número cada vez maior de regulamentações externas. A CVM (Comissão de
Valores Mobiliários) vem criando regras de negócios para a área financeira, com o
objetivo de garantir o funcionamento eficiente e regular do mercado de valores
mobiliários. Muitas destas regras estão dispostas em algumas instruções e
resoluções, em linguagem natural, destacando-se a Instrução CVM nº 409 que
dispõe sobre constituição, administração, funcionamento e divulgação de
informações de fundos de investimento. Devido à necessidade de fornecer relatórios
periódicos das práticas de trabalho, as organizações financeiras abordam a gestão
das conformidades de maneira estratégica, desenvolvendo e mantendo sistemas
com foco em regras de negócios. Entretanto no momento de realizar as
transformações para uma linguagem processável podem ocorrer problemas de
comunicação e entendimento das especificações das regras entre o analista de
negócio e o analista de sistemas. O objetivo deste trabalho é utilizar o metamodelo
SBVR (Semantics of Business Vocabulary and Business Rules) da OMG (Object
Management Group), para a especificação de regras de negócio, cuja finalidade é
apoiar a geração de uma representação de regras que possa servir de elo de
entendimento entre os analistas de negócios e os desenvolvedores, sendo difícil de
encontrar trabalhos sobre a avaliação do SBVR em casos reais. O método consiste
na extração e classificação de regras para o domínio financeiro, com a verificação e
interpretação das sentenças escritas em linguagem natural, contidas na CVM nº 409,
para o SBVR. Com os resultados das declarações e expressões em SBVR, passase à geração de diagramas de classe, tarefa executada por analistas de sistemas.
Conclui-se com as observações sobre as dificuldades encontradas em todas as
fases da transformação, relativas à representação das regras segundo o
metamodelo SBVR, à passagem destas regras para diagramas de classe, e às
limitações do próprio SBVR.

Palavras-chaves: regras de negócio; SBVR; modelagem conceitual.

ABSTRACT
Case study for the use of SBVR (Semantics of Business
Vocabulary and Business Rules) in the Financial Area
There is growing pressure on financial organizations to meet an increasing
number of external regulations. The CVM (Brazilian Securities Commission) has
created business rules for the financial area in order to ensure efficient and correct
operation of the securities market. Many of these rules are arranged in a number of
instructions and resolutions in natural language. We highlight here CVM regulation nº
409 that provides instructions for the establishment, administration, operation and
disclosure of investment funds. Due to the need to provide periodic reports of work
practices, financial organizations address the management of compliance
strategically; that is, developing and maintaining systems that focus on business
rules. However, during the process of transforming to a technical language, problems
with the understanding and the standardization of this language, given the specific
details in the rules, may occur between the business analyst and systems analyst.
The goal of this study is to use the SBVR (Semantics of Business Vocabulary and
Business Rules) metamodel of the OMG (Object Management Group), for specifying
business rules which aims to support the generation of a representation of rules that
can serve as a common language between business analysts and developers. The
method used is the extraction and classification of the rules for the financial domain,
with the verification and interpretation of the texts written in natural language
contained in CVM nº 409 for SBVR. With the results of statements and expressions
on SBVR, pass to the generation of class diagrams, task performed by systems
analysts. Concluded with an analysis of the difficulties encountered in all stages of
transformation, for the representation of rules according to the SBVR metamodel, the
passage of these rules for class diagrams, and the limitations of the SBVR.

Keywords: business rules; SBVR; conceptual modeling.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
O setor financeiro possui características próprias que apontam como um dos que
mais se utiliza da informática para sua operacionalização e estratégia competitiva.
Este setor é um dos mais afetados pela nova realidade dos negócios da Era Digital
(SILVA, 2007). É o ramo da economia mais informatizado e que relativamente mais
gasta e investe em TI (Tecnologia da Informação). Este setor acredita que
investimentos em TI provocam uma crescente lucratividade ou uma redução de
custos e fundamentalmente provoca uma vantagem competitiva (SILVA, 2007).
A Engenharia de Software, em conjunto com a área de banco de dados, se
tornou um dos fatores relevantes no desenvolvimento do setor financeiro brasileiro.
O aumento do volume de transações financeiras provocou o desenvolvimento de
novas exigências tanto do ponto de vista de negócios, como por exigências fiscais e
governamentais.
As organizações estão sob pressão para cumprir um número crescente de
regulamentações externas, como a Lei Sarbanes-Oxley, HIPAA (Health Insurance
Portability and Accountability Act) para as entidades de saúde, as diretrizes do FDA
(Food and Drug Administration) para as organizações farmacêuticas (MUEHLEN,
2007). Tradicionalmente, as organizações vêm se assegurando para estas
conformidades por meio de auditorias regulares. Devido à necessidade de fornecer
relatórios periódicos das práticas de trabalho, é desejável uma abordagem mais
estratégica da gestão das conformidades (MUEHLEN, 2007).
Para garantir que os Sistemas Financeiros sejam confiáveis aos seus usuários, a
CVM (Comissão de Valores Mobiliários) vem criando regras com a finalidade de
(CVM, 2010):
Assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de
balcão;
Proteger os titulares de valores mobiliários contra emissões irregulares e atos
ilegais;
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Evitar ou coibir modalidades de fraude; e
Assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de
valores mobiliários.
Estas regras estão dispostas em algumas resoluções e instruções, em
linguagem natural, entre as quais se destacam as Instruções CVM nº 409 e nº 450
por serem as mais utilizadas, dispondo sobre a constituição, a administração, o
funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de investimento.
Os profissionais transformam essas regras em linguagem computacional para
que possam ser incorporadas aos aplicativos financeiros, podendo neste momento,
ocorrer perdas de informação devido a problemas de entendimento e padronização
da linguagem. Desenvolver e manter sistemas com foco em regras de negócios vem
ganhando importância, mas por problemas de comunicação e entendimento, muitas
vezes existem dificuldades na hora de efetuar as especificações das regras (HALLE,
2002).
Sommerville (2007) aponta este fato, problemas de comunicação, como um dos
problemas clássicos da engenharia de requisitos, nas fases de análise e
especificação de um sistema, assim como as constantes solicitações de mudanças,
a falta de consenso entre os usuários, com requisitos e prioridades diferentes, o
pouco conhecimento do domínio do problema e a pouca qualidade da
documentação.
Recentemente veio o SBVR (Semantics of Business Vocabulary and Business
Rules), um metamodelo da OMG (Object Management Group), que é composto de
um conjunto de palavras chaves que formam sentenças com sintaxe e semântica
próprias e objetiva padronizar e formalizar a representação de regras.
Segundo Halle (1994), as informações podem não ser claras ou mesmo podem
ser ambíguas. Assim, embora o SBVR possua uma linguagem mais próxima dos
modeladores de negócio, ele não é capaz, por si só, de resolver estas perdas de
informação. Para tanto, é requerido, dos especialistas, a extração de regras da
linguagem natural, com subseqüente análise para decomposição em regras de
negócio atômicas, identificando-se suas características e adequada classificação,
para posterior formalização com utilização da linguagem do SBVR.
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Diversas iniciativas de pesquisa vêm sendo realizadas sobre a utilização do
SBVR na representação de regras, e é possível identificar algumas tendências
voltadas na tentativa de solucionar alguns problemas clássicos de engenharia de
requisitos. De forma geral, estes trabalhos são voltados para ambientes muito
específicos, gerando como consequência uma abrangência de aplicação igualmente
restrita.
Kamada (2006) aborda o problema da manutenção de sistemas, considerando a
existência de porções de lógicas de negócio bastante voláteis e suscetíveis a
constantes mudanças. Neste contexto, Kamada propõe um modelo para
desenvolvimento rápido, baseado em regras de negócio com a utilização da
linguagem do SBVR para formalização de regras. Embora ele utilize o SBVR na
formalização de regras, o foco de seu trabalho é a execução de serviços, dando
ênfase ao desenvolvimento de software por métodos ágeis e a utilização de
ferramentas de Serviços Web.
Outros autores, como Baisley (2005) e mais recentemente Marcon (2008),
possuem trabalhos que tem por objetivo estudar as formulações semânticas de
regras por meio do SBVR, pelo ponto de vista de sua definição, formalização e
representação de regras de negócio. Nestes dois trabalhos é possível verificar um
estudo sobre as principais palavras reservadas do SBVR para formulações lógicas,
mas ambos se limitam apenas à apresentação do SBVR.
Os trabalhos encontrados sobre o SBVR utilizam exemplos muito simples, com a
finalidade de apenas ilustrar o uso do SBVR, sendo que nenhum deles relata as
dificuldades e eficácia na transformação de regras em linguagem natural para o
padrão.

1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é realizar o levantamento, a extração, análise e
classificação de regras de negócio para representação das regras de uma mesa de
operação financeira, constantes na Instrução CVM nº 409, utilizando o metamodelo
SBVR, e em seguida transformar estas regras em diagramas de classes, verificando
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as dificuldades surgidas durante o processo, sob pontos de vista tanto do analista de
negócio como do analista de sistema, e as restrições no uso do SBVR.
O caso de uso refere-se à CVM que monitora e regula as atividades e o
funcionamento do Mercado Financeiro Nacional, verificando se as ordens financeiras
colocadas pelos gestores de fundos financeiros nos mercados de bolsa estão em
conformidades com as instruções da CVM, provocando ações proibitivas ou de
alertas aos usuários do Sistema Financeiro.

1.3 Contribuições
Das contribuições esperadas deste trabalho, destacam-se:
Uma alternativa de modelagem pela utilização do SBVR na captura dos
requisitos de negócio, na concepção de regras, elevando-se o nível de
abstração da solução, por meio da combinação de lógica de predicados e de
lógica modal, das declarações e expressões do SBVR; e
Um melhor entendimento entre a equipe de sistemas e o pessoal das áreas
de negócio na compreensão e entendimento das regras de negócio, por meio
da aplicação de uma linguagem de especificação formal, intermediária,
padronizada e menos passível de interpretações errôneas e implementações
inadequadas, que visa fazer com que essas duas equipes tenham uma visão
comum das regras de negócio, utilizando um domínio de aplicação financeira.

Assim, diferentemente das iniciativas de pesquisa de Baisley (2005), Kamada
(2006) e Marcon (2008), aqui apresentadas, este trabalho explora a utilização do
SBVR na formalização e padronização de regras de negócio escritas em linguagem
natural, como uma tentativa de resolver os problemas envolvendo entendimento,
bem como a utilização do SBVR em um caso prático, voltado para área financeira.
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1.4 Método de trabalho
Análise bibliográfica
Num primeiro momento tem-se o levantamento das referências bibliográficas
relacionadas ao assunto. BRG (2000), Ross (2001) e Halle (2002)
apresentam

métodos

de

classificação

de

regras

de

negócio

com

características mais voltadas para o negócio. CRD (2008) também apresenta
um método de classificação, mas para o domínio especifico, o do mercado
financeiro. Por último, discorre-se sobre a representação das regras de
negócio por meio do metamodelo SBVR, proporcionando a formalização de
regras (OMG, 2008). Este levantamento constitui a base teórica necessária
para o desenvolvimento do trabalho.
Classificação das regras de negócio
O próximo passo é efetuar o levantamento e a análise das regras de negócio,
classificando-as de forma mais abrangente, nas categorias citadas pela BRG
(2000), C. J. DATE (2000), ROSS (2001), e depois seguindo a visão do
domínio específico, a área financeira. A finalidade destas classificações é
verificar os pontos comuns entre todas estas regras para estabelecer um elo
que possibilite transformações entre elas.
Extração das regras de negócio da CVM nº 409
O próximo passo é decompor as regras de negócio em declarações mais
simples (ROSS, 1997). Para tanto é efetuada a extração das regras de
negócio, contidas na Instrução CVM nº 409, por meio de uma análise léxica,
sintática e semântica do texto em linguagem natural. Na análise léxica é
identificado o vocabulário utilizado nas regras. Na análise sintática as frases
do texto em linguagem natural são separadas e segmentadas em sentenças
simples e em funções sintáticas básicas: sujeito, predicado, verbos, objetos e
predicativos. Por último, efetua-se uma análise semântica do texto
verificando-se a interdependência entre as regras, respeitando-se a hierarquia
original do texto. A finalidade deste passo é extrair as regras de negócio da
Instrução CVM nº 409.
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Representação das regras de negócio em SBVR
Representam-se as regras de conformidades financeiras de uma carteira de
investimentos. Também se verifica a separação de regras estáticas de regras
dinâmicas. As regras estáticas, que especificam como o negócio organiza as
estruturas com as quais ele opera, são representadas por meio de diagramas
UML (Unified Modeling Language). As regras dinâmicas, que promovem a
geração de ações, são representadas usando-se o metamodelo SBVR. Para
complementar as descrições das regras, pode ser utilizado o OCL (Object
Constraint Language), também da OMG. A finalidade deste passo é
representar as regras levantadas nos passos anteriores, por meio do
metamodelo SBVR.
Análise dos resultados
Nesta fase é executada, pela ótica do analista de negócio, uma análise das
dificuldades de extração e conversão do texto das regras, seja por razões do
idioma, seja por eventuais restrições na representação das regras de negócio
por meio do SBVR ou por falta de palavras reservadas do metamodelo.
Também é executada, pela ótica do analista de sistemas, uma análise das
dificuldades na geração de diagramas de classes. Por último se observa o
quanto o SBVR é adequado para representação de regras, por sua clareza,
precisão e completude textuais, de forma que a representação das regras
geradas possam ser entendidas e utilizadas na fase de implementação de um
sistema financeiro.

1.5 Organização do Trabalho
O capítulo 2, Revisão bibliográfica, apresenta uma revisão sobre regras de
negócios. São descritos conceitos básicos, classificação e padrões existentes para
representação de regras de negócio, conforme trabalhos acadêmicos atuais
relacionados a regras de negócios. São descritos classificação e representação de
regras de negócio para a área financeira e a utilização do SBVR na especificação de
regras, mostrando sua padronização e formalização na representação de regras.
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O capítulo 3, Extração e representação de regras de negócio da CVM nº 409 em
SBVR, apresenta uma estratégia de trabalho para a extração das regras de negócio
contidas na Instrução CVM nº 409, pela análise, interpretação e segmentação do
texto, escrito em linguagem natural. Na representação de regras de negócio em
SBVR é apresentado a prática da representação de regras de conformidade
financeiras de uma carteira de investimentos, utilizando o metamodelo SBVR como
linguagem de especificação.
O capítulo 4, Construção do Diagrama de Classes, apresenta a representação
de regras num modelo conceitual, por meio da modelagem em UML, utilizando-se de
Diagramas de Classes.
O capítulo 5, Análise dos resultados, apresenta a avaliação das dificuldades
encontradas nas fases de extração, decomposição e tradução de textos para a
representação de regras pela aplicação do metamodelo SBVR como linguagem de
especificação.
O Capítulo 6, Conclusão, apresenta a análise geral e as contribuições do
trabalho, bem como sugestões para futuros trabalhos.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Introdução
Neste capítulo, são apresentados os conceitos sobre regras de negócio, suas
principais classificações, os métodos de modelagem de regras de negócio e alguns
esforços para sua representação, a partir de um texto em linguagem natural, com as
principais características de cada um deles.
Este capítulo também apresenta as características do metamodelo SBVR
(Semantics of Business Vocabulary and Business Rules), suas expressões e
palavras reservadas.

2.2 Regras de Negócio
Do ponto de vista organizacional, as empresas estão buscando cada vez mais
explicitar os princípios que as governam por meio das chamadas regras de negócio.
As regras de negócio expressam o conhecimento organizacional (HALLE, 2002),
determinando a estrutura do negócio, como se operar, mantendo, controlando ou
influenciando algum aspecto do negócio (BUSINESS RULES GROUP, 2000).
Para Halle (2002) quando os tomadores de decisão e os sistemas de informação
têm acesso às regras de negócio apropriadas nos momentos oportunos, as decisões
são tomadas com base em informações concretas, reduzindo a possibilidade de
erros. Isso porque as regras de negócio servem como orientação, influenciando o
comportamento coletivo dos membros de uma organização e dos sistemas de
informação. Assim sendo, as regras de negócio podem controlar ou influenciar a
execução dos processos de negócio e sua estrutura de recursos, restringindo ou
condicionando a execução de certas atividades (ERIKSSON, 2000), buscando a
aderência aos objetivos organizacionais (BUBENKO, 2001).
Segundo Ross (2003), regra de negócio é uma diretriz para influenciar ou guiar o
comportamento do negócio, representada por uma sentença que define ou qualifica
algum aspecto relativo a ele, representando o conhecimento dos especialistas (BRG,
2000, ROSS, 2003). Já o BRG define as regras de negócio como sentenças que
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influenciam ou conduzem o comportamento do negócio de uma organização. Sua
intenção é definir a estrutura, controlar ou influenciar o comportamento do negócio
(BRG, 2000). Com base nestas visões sobre o que são regras de negócio, a
definição adotada nessa dissertação é que regras de negócio são regras que guiam
o comportamento e uniformizam os conceitos no negócio.
Além da influência direta no negócio, as regras também têm estreita relação com
os sistemas de informação. Principalmente em ambientes de rápidas e constantes
mudanças. Segundo Carvalho (2009), não só o negócio é afetado como também os
sistemas de informação que o suportam. Ainda segundo este autor, como resultado,
esses sistemas precisam ser constantemente alterados, renovados e adaptados
para garantirem a aderência às necessidades do negócio atual. Dessa forma, não só
os processos e dados precisam ser alterados nesses sistemas como também as
suas regras. No entanto, este último aspecto não só é negligenciado como
geralmente fica embutido em linhas de código, dificultando sua evolução
(CARVALHO, 2009).
Devido à estreita relação das regras de negócio com os processos
organizacionais e seus sistemas de informação, torna-se importante entender um
pouco mais sobre o significado do termo regra de negócio. Para Halle (2002), este
termo reflete as regras ou políticas do negócio, uma vez que elas guiam as suas
atividades.
Não seria diferente com as empresas financeiras que possuem regras baseadas
em regulamentos, nos requisitos das carteiras financeiras, nas políticas da empresa
e nos requisitos dos gestores das carteiras. Assim, por serem regras de negócio,
podem restringir operações bem como alertar os gestores sobre os seus limites
operacionais.
Na área financeira, as regras são frequentemente chamadas de testes. Um teste
pode verificar o enquadramento ou o desenquadramento de algum atributo do
domínio, como por exemplo monitorar atributos de segurança, relativos a indústrias,
países, agências de classificação, emissores, tipos de investimento, vencimentos de
papeis, entre outros, controlando limites operacionais, provocando ações proibitivas,
disparos de alertas e advertências quando uma regra é violada ou quando está no
limiar de ser quebrada.
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Segundo Morgado (2007), sob o ponto de vista do desenvolvimento de software,
as regras de negócio podem ser consideradas como requisitos de um projeto, pois
devem ser implementadas nas aplicações informatizadas que dão sustentação às
operações de um negócio. Portanto, a abordagem no desenvolvimento de software
baseada em regras de negócio consiste, basicamente, em tratá-las como requisito
prioritário.
As regras de negócios precisam ser especificadas no nível conceitual usando
linguagem de fácil compreensão por quem tem o domínio do negócio e é
responsável pela validação das regras (HALPIN, 1996).
Como outros requisitos de software elas precisam ser automatizadas dentro dos
sistemas. Isto leva a duas motivações principais. Em primeiro lugar, a explícita
consideração das regras de negócio como requisito prioritário tende a assegurar o
alinhamento entre os objetivos da organização e os seus sistemas (ERIKSSON,
2000). Em segundo lugar, as regras de negócio são naturalmente mais familiares
aos clientes e usuários do que os modelos usuais de captura de requisitos.
As regras podem ser definidas sob duas óticas: a do negócio e a dos sistemas
de informação. Pelo prisma do negócio, o fator humano é considerado, porque as
regras são expressas em linguagem natural, que é como normalmente as pessoas
se comunicam, no caso gestores, operadores de mesa financeira, área de risco
operacional, entre outros, e que são os que normalmente definem as regras, ou
melhor, os testes. Pelo prisma dos sistemas de informação, as regras são expressas
em linguagem computacional, para serem compiladas aos módulos e aplicativos dos
sistemas na forma de requisitos. A aproximação entre estas duas óticas tende a
aumentar sua participação e responsabilidade na especificação dos requisitos e, ao
mesmo tempo, tende a reduzir as falhas de tradução dos mesmos. (MORGADO,
2007).
Assim como outros requisitos de software, as regras possuem certos princípios
básicos: expressão explícita, representação consistente e natureza declarativa
(BUSINESS RULES GROUP, 2000).
A seguir têm-se as definições de cada princípio:
– Expressão explícita: A declaração de regras de negócio precisa de uma
expressão explícita, seja graficamente, ou por lógica escrita. Atualmente, notações
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de modelagem estão disponíveis para alguns dos tipos de regras de negócio. Por
exemplo, as regras estruturais podem ser representadas por diagramas entidade /
relacionamento ou diagramas de classe. As respostas aos eventos podem ser
mostradas por meio de diagramas de fluxo de dados ou por diagramas de históricos
da entidade.
– Representação consistente: Como a formalização de regras de negócio
tornou-se parte do processo de análise de sistemas, é desejável que haja uma
representação única e consistente para todos os tipos de regras de negócio. Isso
renderia uma única representação formal de todos os aspectos da estrutura de uma
empresa e de suas operações. Na prática o que se faz é procurar mais ligações
lógicas entre as entidades, as notações em uso e as respostas aos eventos.
– Natureza declarativa: Uma regra de negócio é declarativa, não é procedural.
Ela descreve um estado desejável possível, necessário ou proibido e pode ser
condicional. Não se trata de descrever os passos a serem tomados para realizar a
transição de um estado para outro, ou os passos a serem tomados para proibir uma
transição.

2.3 Classificação de regras de negócio
Há várias propostas de classificações de regras de negócio, sem haver, no
entanto, uma que seja universal. O esquema de classificação se torna útil
dependendo do propósito de sua aplicação, tais como para as tarefas de
prospecção, análise e projeto de regras.
Dependendo de cada autor, as classificações podem apresentar características
mais voltadas para o negócio ou apresentar características que mais as aproximam
da área tecnológica.

2.4 Classificação de regras segundo o BUSINESS RULES GROUP
O BRG (BUSINESS RULES GROUP) classificou as regras de três formas como
podem ser visto na Figura 1 e detalhadas a seguir:
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Figura 1 – Classificação de regras conforme o BRG
Fonte: Tradução de BUSINESS RULES GROUP, 2000

2.5 Sentenças Estruturais
Uma sentença estrutural é uma sentença que expressa algum aspecto estrutural
do negócio: um conceito ou um relacionamento entre conceitos. Devido a isso são
freqüentemente representadas graficamente por modelos entidade-relacionamento e
são as regras base para a definição de todas as outras regras de negócio.
Exemplos:
o Gestor de fundo (conceito);
o Fundo financeiro (conceito);
o Gestor de fundo possui um ou mais fundos financeiros (relacionamento).

As sentenças estruturais subdividem-se em termos e fatos, conforme definição:
Termos: Palavras ou frases usadas pela área de negócios. São utilizadas
para expressar regras de negócio. Habitualmente elas aparecem em
documentos sem qualquer padrão. Exemplo: Gestor.
Fatos: É uma associação de dois ou mais termos e representa a estrutura
operacional de um negócio. Estão descritos em linguagem natural, ou como
relacionamentos entre entidades e atributos ou entre entidades. Exemplo:
Gestor efetua compra de ativos.
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Além disso, as sentenças do tipo fato possuem uma classificação, na qual
estas podem ser divididas em: atributo, generalização e participação:
o Atributo: fato que representa o relacionamento existente entre dois
termos. Exemplo: Nome é atributo de Fundo Financeiro;
o Generalização: fato que representa um termo como uma subclasse de
outro termo. Exemplo: Operador de mesa é um empregado;
o Participação: fato que representa um termo como uma composição de
outro termo. Exemplo: Um grupo de fundos é composto por instrumentos
financeiros;

2.6 Sentenças de Ação
Sentença de ação é uma restrição ou condição que limita ou controla as ações
do negócio, ou melhor, controla a dinâmica do negócio. Exemplo: Uma corretora
precisa ter código na BM&F para executar ordens.
As sentenças de ação são classificadas conforme as relações que elas efetuam
entre os conceitos do negócio em: Restrição de Integridade, Condição e
Autorização.
Elas são caracterizadas de acordo com a forma como elas controlam a interação
entre regras como sendo dos tipos: Habilitadora, Temporizadora e Executora.
A seguir estão as definições e os exemplos dessas três classificações e das três
caracterizações:
Restrição de integridade: Classificação que se refere a uma sentença que
precisa SEMPRE ser verdadeira. Normalmente, elas representam elementos
como atributos ou relacionamentos obrigatórios. Exemplo: Toda ordem
colocada no mercado financeiro deve ser associada uma corretora;

Condição: Esta classificação refere-se a uma sentença que se for verdadeira,
outra regra de negócio existente é aplicada. Exemplo: Uma boleta financeira
foi executada inteiramente e confirmada pela contraparte, então ela pode ser
contabilizada;
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Autorização: Classificação que se refere a uma sentença que restringe quem
pode executar determinada ação. Exemplo: Somente operador autônomo
pode executar uma ordem financeira;
Habilitadora: Tipo que se refere a uma sentença que, se é verdadeira,
permite a existência de determinado objeto ou execução de determinada
ação. Exemplo: Se a ordem é confirmada no mercado financeiro, enviar alerta
à área de liquidação financeira;
Temporizadora: É um tipo que representa uma sentença que executa um
controle de tempo sobre determinada sentença, agindo como um simples
contador assinalando o momento de parada ou como um alarme (efeito da
regra ocorre quando o alarme toca). Exemplo: A partir das 17hs o mercado
financeiro fecha e somente boletas posicionadas como after market poderão
ser cadastradas;
Executadora: Tipo que se refere a uma sentença que causa a execução de
uma ou mais ações. Exemplo: Se um ativo financeiro está sobre vendido,
então se deve comprar o ativo para reversão desta situação.

2.7 Derivação
Derivação são regras de negócio formadas pela relação de uma ou mais regras
de negócios existentes, que geram como resultados os fatos derivados. Em outras
palavras, derivação é um tipo de regras de negócio que tem como principal função a
geração de fatos derivados.
As regras de negócio classificadas como derivação se dividem em dois tipos:
Cálculo matemático e inferência:
Cálculo matemático: Derivação que utiliza algum cálculo matemático do
negócio para produzir um fato derivado.
Exemplo:
o A taxa operacional básica para negociação de opções de compra sobre
futuro de taxa de câmbio de reais por dólar comercial é obtido como
sendo o cálculo de 0,4% sobre o valor do prêmio.
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o Lucro ou prejuízo na Açãoα = { [ (Último preço da Açãoα - Preço
executado da Açãoα) × Quantidade executada da Açãoα] ÷ Tamanho do
Lote da Açãoα } (derivação);

Inferência: Derivação que utiliza indução lógica ou dedução.
Exemplo:
o O resultado de Futuro de Índice é inferido pela quantidade de pontos
comprado ou vendido, que é inferido pelo valor do ponto do índice.
o Lucro ou prejuízo na Açãoα é baseado no seu último preço, no preço
executado, na quantidade executada e no tamanho do lote. (fato
derivado);

No anexo A encontra-se o modelo conceitual de regras de negócio conforme
descrito pelo Business Rule Group (2000).

2.8 Classificação de regras segundo HALLE
Halle (2001) dividiu as regras de negócio conforme três categorias principais:
termos, fatos e regras.
Para Halle, termos e fatos compõem a base de um modelo lógico de dados e
físico de banco de dados. Halle sugere que o terceiro caso de classificação de
regras está relacionado com o negócio propriamente. A seguir tem-se o
detalhamento de cada uma das classificações:
Termo: Substantivo ou locução substantiva com uma definição consensual
que geralmente descreve um item de interesse do negócio, como Operador
de Mesa ou Corretor.
Fato: Afirmação que liga termos, por meio de preposições e locuções
verbais, em observações sensatas ao negócio. Exemplo: Um cliente envia um
cadastro para abertura de conta.
Regra: Afirmação que contem alguma lógica ou algum cálculo, resultando na
descoberta de novas informações, ou uma decisão sobre uma ação.
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Subdivide-se em: restrição, orientação, habilitadora de ação, computação
e inferência.
o Restrição: Pode ser obrigatória ou sugerida em resposta a um evento do
negócio. Uma regra de restrição obrigatória é uma declaração que
expressa uma circunstância incondicional que deve ser verdadeira ou não,
para o processo do negócio. Exemplo: Um cliente deve ter garantias
disponíveis para poder operar com qualquer ativo financeiro futuro na BMF.
o Orientação: Declaração que expressa um alerta sobre uma circunstância
que pode ou não ser verdadeira. É um aviso, informando a pessoa sobre
algo, permitindo a ela, uma escolha. Por exemplo, um cliente não deve ter
mais de três pedidos de crédito ativos ao mesmo tempo.
o Habilitadora de ação: Declaração contendo um teste a uma condição que
quando se apresenta como verdadeira, inicia outro evento, processo ou
atividade do negócio. Exemplo: uma verificação de crédito é realizada para
todos os co-participantes se o pedido de crédito for superior a R$
250.000,00.
o Computação: Declaração que fornece um algoritmo, normalmente
matemático, para chegar ao valor de um termo. Exemplo: Corretora com
volume operacional superior a 100.000 contratos é calculado aplicando-se
um fator de devolução igual a 95% da corretagem.
o Inferência: Declaração que testa uma condição que quando se apresenta
como verdadeira, estabelece um fato novo para o negócio. Por exemplo, se
um cliente possui Risco Platinum, a taxa de juros utilizada em seus novos
empréstimos será 1,5% abaixo da taxa prime.

2.9 Classificação de regras segundo ODELL
Odell (1998) também propôs uma classificação para regras de negócios,
categorizando-as em regras de restrição e regras de derivação:
As regras de restrição especificam políticas ou condições que restringem a
estrutura do objeto e seu comportamento. São aplicadas em determinadas
situações. São subdivididas em:
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Regras de estímulo e resposta: São especificados por meio das condições
QUANDO e SE que devem ser verdadeiras para acionar um dado
comportamento. Exemplo: QUANDO um gestor possui determinado ativo; SE
ele não está autorizado para comprá-lo ENTÃO enviar mensagem para
vender toda a posição deste ativo.
Regras de restrição de operação: Especificam as condições que devem ser
verdadeiras, antes e depois de uma operação para assegurar que a operação
seja executada corretamente. Exemplo: Efetuar a rolagem de instrumentos de
dólar futuro SOMENTE SE estiver a dois dias de seu vencimento.
Regras de restrição de estrutura: Especificam políticas ou condições sobre
classes, objetos e seus relacionamentos que não deve ser violada. Exemplo:
SEMPRE É CERTO QUE uma ordem tenha uma ou mais alocações.
As regras de derivação especificam políticas ou condições para deduzir ou
determinar fatos de outros fatos. São subdivididas em:
Regras de inferência: Especificam, por meio de conclusão inferida, que
determinados fatos são verdadeiros. Exemplo: Uma venda de posição de
ação está em conformidade com a regulamentação da gestão SE E
SOMENTE SE a ação não era do tipo empréstimo de ação.
Regras de cálculo matemático: É uma variante mais sofisticada de regras
de inferência, derivando seus resultados por meio de algoritmos de
processamento e cálculo. Exemplo: O valor a ser pago pela compra de uma
ação É CALCULADO COMO o produto do valor de mercado da ação pela
quantidade de ações compradas.

2.10 Classificação de regras segundo MORGAN
Outra proposta é aquela sugerida por Morgan (2002) pela utilização de padrões
para a identificação, organização e separação de regras de negócios.
Diferentemente dos diagramas que descrevem modelos de dados ou processos,
a utilização de lista de padrões possibilita uma documentação e interpretação mais
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consistente das regras de negócios, auxiliando as equipes envolvidas (MIRCEA,
2009).
Há uma variedade de padrões de regras que até certo ponto se sobrepõem às
categorias de regras (MIRCEA, 2009).
Os elementos dos padrões pré-definidos para regras de negócios são:
Termo: Um substantivo ou locução reconhecido como uma entidade.
Característica: Comportamento ou característica do negócio.
Fato: Combinação de dois ou mais termos a fim de descrever uma relação
entre termos.
Operador: Estabelece relações entre dois termos. Incluem símbolos
matemáticos ou descrições textuais: =, <, >, <=, >=, <>, em, não, não é/está,
não tem, tem pelo menos n, tem no máximo n, tem exatamente n, entre
outros.
Lista de fatos: Lista de elementos do tipo fato.
Resultado: Qualquer valor, não necessariamente numérico, que tem um
significado específico para o negócio. Por vezes, o resultado é um valor de
atributo do negócio.
Fórmula: A definição de um algoritmo ou fórmula.
x, y: Parâmetros numéricos.
Lista enumerada: Lista de valores mutuamente exclusivos que um termo
pode ter. Uma lista aberta indica que as alterações posteriores podem ser
decorrentes do resultado da evolução das necessidades. A lista fechada
sugere que as alterações à lista são antecipadas.
Condição: Frase genérica que define os antecedentes de uma regra, na
forma de uma combinação dos elementos: termo, característica, operador e
lista enumerada.
Conhecimento por inferência: Conhecimentos resultantes da avaliação de
um ou mais elementos do tipo condição-ação/declaração.
Ação: Ações decorrentes da avaliação de elementos da condição.
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Valor do termo: Valor de um termo num dado instante.

Exemplo de padronizações de regras de negócios conforme os padrões prédefinidos apresentados por Mircea (2009):
<termo> é definido como <descrição textual>
o Debêntures são definidas como valores mobiliários representativos da
dívida de médio a longo prazo que asseguram aos debenturistas direito de
crédito contra a companhia emissora.

<termo 1> é um | uma <termo 2>
o Gestor é um operador de mercado.

<termo> | <resultado> deve ser escolhido da seguinte lista [aberta |
fechada]: <lista enumerada>
o Uma posição da ordem deve ser escolhida da seguinte lista fechada:
compra, venda.

No apêndice C encontram-se as outras propostas de categorias de padrões de
regras de negócio, seguidas de suas exemplificações conforme os modelos do
padrão. Estão apresentadas também algumas sugestões de Diagramas UML para
as categorias apresentadas.

2.11 Classificação de regras no domínio específico (Financeiro)
Nas operações financeiras do mercado brasileiro, os tipos de regras são de um
domínio específico, sendo classificadas e utilizadas conforme (CRD, 2008):
Regras de restrição de concentração percentual: Os testes de restrição de
concentração calculam um percentual com base em um determinado
numerador e denominador e comparam o resultado com um limite.
Por exemplo, uma carteira não deve conter mais de 5% do total de ativos em
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mercados emergentes. O numerador será o valor total de ativos emitidos em
mercados emergentes e o denominador será valor total de mercado da
carteira.
Regras de exclusão: Os testes de exclusão têm como característica excluir
ordens financeiras que tenham um determinado atributo. Por exemplo, um
fundo financeiro não pode investir na indústria de tabaco.
Regras de restrição de contagem de itens: Os testes de restrição de
contagem de itens testam o número de itens que estão acima ou abaixo de
um limite especificado. Exemplos de testes de contagem de itens incluem
aqueles que exigem que uma carteira tenha que investir no mínimo em 5
países.
Regras de restrição de valores: Os testes de restrição de valores comparam
um valor especificado com um limite. Por exemplo, não mais de R$
1.000.000,00 poderão ser investidos em ativos de um único emissor.
Regras de restrição de média: Os testes de restrição de média garantem
que os valores médios ponderados selecionados para um fundo financeiro
estejam acima ou abaixo de um limite médio especificado. Exemplos de
testes de média ponderada incluem o de vencimentos médios ponderados de
ativos, os quais tenham que variar entre 5 a 7 anos.
Regras de combinação: Os testes de combinação consistem em um
conjunto de regras baseadas em expressões if-then-else ou uma combinação
de testes de máximos ou mínimos.

No apêndice A encontram-se detalhada as modalidades de processamento ou
execução de regras na área financeira.
No apêndice B encontram-se Diagramas de

Seqüência mostrando o

funcionamento dos fluxos de trabalhos de uma mesa de operação financeira, do
Departamento de Controle Internos e Risco Operacional, da CVM, um Diagrama de
Controle de Estados de regras de conformidade para uma mesa de operação
financeira e um Diagrama de Caso de Uso para o controle de conformidades
financeiras, respectivamente Figuras nº 16, 17, 18, 19 e 20.
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2.12 Classificação de regras de ROSS segundo HALLE
Segundo Halle (2002) a proposta de classificação das regras de negócio
segundo a visão de Ronald G. Ross é dado pelo seguinte esquema:
Termos: Expressam conceitos de negócio.
Fatos: Constituem-se em asserções sobre termos.
Regras: Restringem e suportam fatos, subdividindo-se em restrições,
derivações e inferências.
o Restrições:

Especificam

políticas

e

condições

que

restringem

o

comportamento do negócio.
o Derivações: Especificam políticas ou condições para deduzir ou calcular
fatos.
o Inferências: Processo pelo qual se chega a uma proposição, firmada com
base em uma ou mais proposições.
Tempo: Critério de classificação baseado no momento, tendo como aspecto o
tempo em que uma regra de negócio é avaliada. A avaliação pode ser
imediata, quando a regra é avaliada no mesmo tempo em que a ação do
negócio que está sujeita à regra, ou atrasada, quando a regra somente é
avaliada depois que uma seqüência de ações do negócio é realizada.
Seqüência: Modela a lógica seqüencial de um negócio, em conseqüência da
ordenação das regras de negócio na linha do tempo.

Assim como as classificações apresentadas pelo Business Rules Group (BRG,
2000), a classificação de Ross (2001) possui características mais voltadas para o
negócio em si, sem se preocupar com conceitos e recursos tecnológicos. E, da
mesma maneira que o BRG (2008), ele se baseia na geração das regras de
negócios por especialistas do negócio, sem a intervenção de profissionais de TI
(ROSS, 2003), o que demonstra o foco claro no negócio.
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2.13 Classificação de regras de C. J. DATE segundo HALLE
Segundo este mesmo autor (HALLE, 2002) a proposta de classificação das
regras de negócio na visão de C. J. Date segue o esquema:
Restrição: Regra de banco de dados. É o mesmo que restrição de
integridade. É uma expressão ou uma condicional que garante a consistência
dos dados. É dividido em estado da restrição, transição da restrição e
estímulo / resposta.
o Estado da restrição: Expressão condicional que define um estado ou um
valor possível da base de dados.
o Transição da restrição: Expressão condicional que define a transição ou
mudança de um estado possível para outro estado.
o Estímulo/resposta: Restrição definida como uma combinação entre um
evento desencadeador (estímulo) e uma ação desencadeada (resposta).
Derivação: É dividido em computação e inferência.
o Computação: Regra de banco de dados. É uma expressão a ser avaliada.
O resultado pode ser nomeado ou pode ser atribuído a uma ou mais
variáveis.
o Inferência: Regra de banco de dados. É uma afirmação do tipo p ├ q
(onde p e q são expressões lógicas e ├ é um operador metalingüístico ou
metalógico), que dado um valor de p verdadeiro permite que q possa ser
inferido como um valor verdadeiro.

Date posteriormente propôs outro esquema para restrições que é baseado na
sua própria estrutura de dados:
Restrições de domínio: Especificação de restrição para possíveis valores de
um domínio de tipo de dados em um banco de dados.
Restrições de coluna: Especificação do domínio de tipo de dados para o
conteúdo de uma coluna.
Restrições em uma tabela: Especificação de restrições para possíveis
valores que uma tabela possa conter.
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Restrições de base de dados (restrições entre duas ou mais tabelas):
Especificação de restrições para possíveis relacionamentos entre duas ou
mais tabelas.
As classificações apresentadas por Date (2000) apresentam características que
as aproximam da área tecnológica, que podem ser observadas pela presença de
grande preocupação com restrições de informação e por características como
validação e apresentação.

2.14 Análise comparativa
Comparando-se as propostas de classificação das fontes estudadas é possível
verificar que Odell (1998), Date (2000) e o domínio específico, desconsideraram
fatos e termos como tipos de classificação de regras de negócio. Os outros autores
entenderam que as definições de um conceito, bem como o seu relacionamento
deveriam ser relevantes na classificação de regras.
Também se pode observar que fatos são na realidade tipos de fatos onde um
verbo ou uma locução verbal designa os tipos.
Morgan (2002) propõe uma classificação de regras do tipo características. Este
tipo de classificação se assemelha ao que os outros autores chamaram de aspectos
do negócio. Morgan também possui alguns tipos de classificações que também
podem ser sumarizadas em termos ou fatos, como em suas citações: lista de fatos
e lista de termos. Para estas duas classificações de regras pode-se fazer uma
ressalva, pois lista poderia também ser entendida como derivações. Assim, estes
tipos de classificação podem ser considerados como termo ou fato.
Como a maioria dos autores ponderou estes tipos de classificação, este trabalho
também considera termos e fatos na classificação regras.
Das fontes estudadas somente Morgan (2002) não levou em consideração as
restrições como um tipo na classificação de regras. Dependendo do autor
considerado, restrição, como tipo de classificação, pode ser dividida conforme
alguns critérios: para Odell (1998) como restrições de operação e de estrutura,
para Date (2000) e BRG (2000) como restrições de integridade. Nestes dois
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casos, integridade se refere ao relacionamento entre objetos e, portanto,
igualmente a Odell, de estrutura.
Nas suas classificações, Date direciona sua argumentação para banco de
dados, subdividindo ainda mais as regras de restrições em: estado da restrição e
transição da restrição. Mais recentemente ele aumentou esta subdivisão em
restrição de domínio, de coluna, de tabela e de base de dados. Nota-se, pelas
características, que estes tipos de classificações de regras podem ser resumidos em
regras de derivação (cálculo e inferência) sob a ótica de banco de dados.
A área financeira (domínio específico), praticamente todas as regras são
classificadas como de restrição. E, comparando com as outras propostas, ela é
detalhista na tipificação da classificação de regras, separando-as em restrição de
percentual, de contagem de item, de valores, de média e por exclusão. Esta
separação somente difere o seu conteúdo, mas sua forma é igual.
Ross (2001) e Halle (2001) são mais conservadores que os outros autores, não
subdividindo este tipo de classificação, considerando-o de forma mais abrangente,
ou melhor, somente como regras de restrição.
Como a maioria dos autores ponderou como tipo de classificação a restrição
estrutural, este trabalho também a considera na classificação regras.
Analisando-se as propostas de classificação estudada, verifica-se que todos os
autores consideraram derivação, seja como por cálculo matemático ou inferência,
como um tipo de classificação de regras de negócio.
A maior parte dos tipos de classificação de Morgan (2002) pode ser colocada
como regra de derivação seja quando ele se refere a operador, resultado, fórmula
ou mesmo quando cita valor de termo.
Na tipificação de classificação de regras da área financeira (domínio específico),
combinação também pode ser considerada como derivação.
BRG (2000) e Morgan (2002) são as únicas fontes estudadas que consideraram
condição nos tipos de classificação de regras. Da mesma forma, somente Date
(2000), sob a ótica de banco de dados, e Odell possuem classificação de regras do
tipo estímulo / resposta, na forma: QUANDO, SE, ENTÃO, SENÃO. Nas definições
destes três autores, tanto a classificação de regras por condição quanto por
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estímulo / resposta são muito semelhantes na forma conclusiva. Portanto este
trabalho considera as condicionais conclusivas como outro tipo de classificação
de regra.
Nota-se também, que somente o BRG (2000) cita autorização e somente Halle
(2001) cita orientação como tipo de classificação de regras. Os outros autores não
oferecem comentários sobre estes dois tipos de classificação de regras. Nas
descrições destes dois autores, estes tipos diferem de restrições, como um tipo de
classificação de regra. Mas, verifica-se nas citações, que uma regra de autorização
ou uma regra de orientação pode ser entendida como um caso particular de regras
de restrição.
Um último grupo de tipo de classificação de regras pode ser observado nas
fontes dos autores estudados. São aquelas que interagem com outras regras,
provocando determinadas ações. São elas as habilitadora de ação, citado por BRG
(2000), Halle (2001) e Morgan (2002); Temporizadora, citado por BRG (2000) e
Ross (2001); Executadora, citado somente por BRG (2000); e por Seqüência,
citado por Ross (2001).
O que se verifica é que estes tipos de classificação de regras podem ser
colocados sob um único tipo de classificação: condicionais de ação, pois todos
estes tipos provocam interações e seqüenciamento de outras regras num
determinado tempo.
Na Tabela 1 encontra-se um quadro comparativo sumarizando as propostas de
classificação, segundo a análise comparativa entre as fontes estudadas e seus
esquemas de classificação.
Conforme a Tabela 1 percebe-se que somente o BRG (2000) abrange todas as
classificações de regras. As outras fontes somente possuem abrangência parcial de
classificação de regras.
Mais adiante, após a descrição do SBVR, a Tabela 1 será usada para verificar
se o SBVR abrange todos os tipos de regras.
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Tabela 1 – Quadro comparativo entre as Fontes x tipos de regras

2.15 Usando modelos de regras
Segundo Halle (2002) modelos de regras são padrões pelo qual uma regra de
negócio é expressa como uma combinação de cláusulas do tipo: <termo1>
<operador> <termo2>
Como explicado anteriormente, um termo é um substantivo ou locução
substantiva que, dentro do domínio do negócio, possui uma definição consensual.
Também dentro do domínio do negócio, operadores são as expressões que
ligam dois ou mais termos em uma sentença, fazendo sentido para o negócio.
Exemplo: Ranking do Fundo Titanium = BB+, onde ranking, Fundo Titanium e
BB+ são termos e o = é o operador da expressão.
Da mesma forma, Morgan (2002) também propôs a utilização de lista de
padrões, conforme descrito no apêndice C, que até certo ponto se sobrepõe ao
modelo de regras apresentadas por Halle (2002).
Portanto, tomando-se como base estas duas fontes de classificação de regras e
adequando-as às necessidades deste trabalho, é possível determinar padrões para
os seis tipos de regras apresentados na Tabela 1, conforme pode ser visto na
Tabela 2. Posteriormente a Tabela 2 será revisada para as palavras reservadas do
metamodelo SBVR.
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Tabela 2 – Quadro contendo modelos de regras

Fonte: Adaptado de HALLE (2002)
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Tabela 2 – Quadro contendo modelos de regras (continuação)

Fonte: Adaptado de HALLE (2002)
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2.16 Representação das regras de negócio
Apesar da existência de diversas frentes de pesquisa sobre a representação de
regras de negócio, até o ano de 2006, não havia um consenso para definição de
representação.
Diante desta inexistência a OMG (Object Management Group) gerou um pedido
de propostas solicitando a criação de um metamodelo com o objetivo de permitir que
especialistas do negócio pudessem definir políticas e regras que conduzissem as
organizações usando a mesma linguagem utilizada no cotidiano do negócio, e
efetuasse a documentação de uma forma clara, sem ambigüidades e em um formato
que fosse facilmente convertido para outros formatos.
Com base no que foi pedido pela OMG, foi apresentada uma proposta para a
especificação do SBVR (Semantics of Business Vocabulary and Business Rules)
que foi aceita e teve sua primeira versão disponibilizada em janeiro de 2008,
definindo o vocabulário e as regras para a documentação da semântica dos
vocábulos, dos fatos e das regras de negócio.
Esta especificação é interpretável na lógica de predicados, com uma pequena
extensão na lógica modal, e é aplicável no domínio do vocabulário e das regras de
negócios de forma independente do ramo da atividade do negócio, podendo ser
utilizada para qualquer organização.
Dentre os grupos de profissionais que podem fazer uso do SBVR, existe uma
visão diferenciada de como o metamodelo pode ser utilizado (KAMADA, 2006).
Segue a caracterização da utilização do metamodelo SBVR:
Analistas de Negócio: Possuem visão do negócio da organização ou de
parte desta visão. Eles precisam negociar com gerentes a inclusão de novos
conceitos, termos e regras de negócio no vocabulário e os especificar
precisamente. Porém, para isto, não precisam de qualquer conhecimento
detalhado da formulação lógica de SBVR, pois se assume que o tratamento
desta formulação lógica de SBVR será realizado por facilidades incorporadas
nas ferramentas de apoio ao vocabulário e as regras de negócio, tais como a
existência de modelos, configuração de restrições, e verificação de
consistência.
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Desenvolvedores de sistemas: A OMG considera que a adoção de padrões
é de grande importância e, por isso, o principal requisito em relação ao
desenvolvimento de ferramentas aderentes ao SBVR é garantia de
compatibilidade e aderência ao MOF (Metadata Object Facility) (OMG, 2006a)
e XMI (XML Metadata Interchange) (OMG, 2005). Em relação às ferramentas
para desenvolvimento e manutenção do vocabulário e das regras de negócio,
o principal requisito refere-se à necessidade de apoiar o compartilhamento de
conjuntos de termos e expressões de negócio com significados precisamente
definidos entre múltiplas comunidades, bem como a formulação lógica a partir
destes. Além disso, outro aspecto importante que as ferramentas devem
incorporar é um processo de desenvolvimento do vocabulário e das regras de
negócio de modo a assegurar a integração e o compartilhamento com outras
comunidades.
O SBVR necessita de dois tipos de ferramentas:
o Ferramentas para intercâmbio do vocabulário e das regras de negócio
entre diferentes plataformas;
o Ferramentas para o desenvolvimento e manutenção do vocabulário e
das regras de negócio de determinada comunidade.
Especialistas em semântica, lingüística e lógica: O metamodelo SBVR
fornece capacidades lógicas, matemáticas e lingüísticas que permitem a
transformação do vocabulário e das regras de negócios contidos em modelos
de negócios para modelos PIM (Platform Independent Model) e PSM
(Platform Specific Model), duas subdivisões da arquitetura MDA (Model
Driven Architecture). Além disso, é possível estruturar uma variedade de
sentenças em linguagem natural em construções SBVR e verbalizar
estruturas SBVR em termos de sentenças em linguagem natural. Assim, é
possível projetar algoritmos que assegurem a integridade do vocabulário e
das regras de negócio em documentos de intercâmbio e na tradução entre
documentos de intercâmbio e modelos internos das ferramentas. Com isto,
assegura-se também a formalização matemática e lógica dos modelos
internos usados nas ferramentas de desenvolvimento de vocabulário e de
regras de negócio.
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Diante da relação existente entre o trabalho do administrador de um sistema, do
especialista no negócio e do desenvolvedor de software, pode-se criar conceitos
para estabelecer um padrão de representação das regras de negócio que seja
compreensível a ambas as partes.
2.17 Dependências entre regras de negócio
As exigências do negócio podem provocar que determinadas regras tenham
algum tipo de dependência ou mesmo algum tipo de hierarquia. Nesses casos há a
necessidade do seqüenciamento das relações entre as regras de negócio ou dos
grupos de regras (NEUER, 2008).
Como mostra a Figura 2, essas dependências podem ser organizadas num
modelo orientado a eventos, em que uma única regra ou um conjunto delas podem
provocar o seqüenciamento de outra regra ou de um conjunto de regras:

Figura 2 – Exemplo de Seqüenciamento de regras
Fonte: Adaptado de NEUER (2008).

Na Figura 2, o evento de cadastramento de boletas provoca uma escolha de
regras para cadastramento de clientes, as quais, pelas exigências do negócio,
selecionam-se as regras de cálculos de descontos, dependentes da escolha da
corretora. No mesmo modo, o evento de recebimento de propostas provoca um
seqüenciamento das regras para validar as propostas recebidas.
Malcolm (2003) também aponta a dependência entre regras como um ponto de
atenção. Mesmo as regras mais simples podem possuir componentes que são
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dependentes de outras regras de negócio, especialmente aqueles que envolvem
cálculos. Ele ilustra esta dependência entre regras com o seguinte exemplo:
A taxa de juros do dia da liquidação é aquela calculada pela taxa de juros
LIBOR do dia de liquidação acrescidos de 2% adicionais.
A taxa de juros LIBOR1 é obtida conforme os vencimentos para 1 dia ou 1
semana ou 1 mês ou 3 meses ou 6 meses ou 1 ano ou 2 anos ou 3 anos ou 5
anos, entre outros períodos.
Portanto o cálculo da taxa de juros do dia de liquidação é expresso por: Taxa
de Juros de liquidação = taxa de juros LIBORdo dia de liquidação + 2%. Isto significa
que é possível a implementação do cálculo da taxa de juros do dia de liquidação,
mas ela é dependente do termo taxa de juros LIBOR, ou melhor, de outra regra
de negócio, que neste caso é expressa pelo valor da LIBORd+n para os períodos
de liquidação existentes no mercado, conforme: LIBORd+1, LIBORd+7, LIBORd+30,
LIBORd+90, ..., LIBORd+n.

2.18 O Metamodelo SBVR
O SBVR (Semantics of Business Vocabulary and Business Rules), metamodelo
da OMG, provê uma forma de representar as especificações de uma linguagem
natural numa lógica formal para posterior processamento por métodos eletrônicos.
Centrado na área de negócios, possibilita a definição de regras e políticas que
regem as organizações, de modo claro e rápido, bem como sua transformação para
outras representações e para sistemas automatizados de gestão de regras de
negócios.
O SBVR é uma especificação aprovada pelo Object Management Group (OMG),
destinado a ser a base formal para descrição da linguagem natural declarativa de
uma entidade complexa, como, por exemplo, um negócio.
Tem por objetivo a formalização de regras de conformidade, tais como as regras
operacionais, de política de segurança, de padrões de conformidade de um negócio.

1

LIBOR ou London Interbank Offered Rate, é a taxa referencial básica para um dia em que os bancos,
normalmente europeus, emprestam recursos sem garantias para outros bancos no mercado interbancário
londrino.
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Tais regras formais podem ser interpretadas e utilizadas por sistemas de
computador. SBVR é parte integrante do MDA (Model Driven Architecture).
Seu vocabulário permite a representação, em um modelo conceitual, de
definições, conceitos, instâncias e regras do domínio da aplicação. Ela propicia
descrever o domínio do negócio e os requisitos, além de implementar modelos de
negócios (HAY, 2000).
É de senso comum que uma regra sempre tende a remover algum tipo de
liberdade. Este mesmo senso comum entende que uma regra pode ser um conselho
quando não há remoção de qualquer tipo de liberdade (OMG).
Os tipos de liberdade removidos por uma regra poderiam incluir o
comportamento das pessoas (no caso de uma regra de operação), ou a sua
compreensão dos conceitos e definições (no caso de uma regra estrutural). No
primeiro caso, as pessoas ainda podem potencialmente violar ou ignorar a regra,
que é uma questão de livre arbítrio de execução (OMG).
Uma regra de negócio sempre sugere respostas que podem ser do tipo alertas,
avisos ou disparos de eventos. No primeiro caso a regra é proibitiva, como por
exemplo a proibição de ter investimentos no mercado internacional acima de 10% do
total do valor de mercado do portfólio. No caso de avisos a regra não é proibitiva,
como no exemplo acima quando o total de investimentos está no limiar ou na
proximidade de atingir 10%. No caso de disparos de eventos as regras podem ser
de dois tipos: proibitivas ou não. Neste caso, um evento é acionado provocando um
disparo de algum tipo de ação, condicionada a uma dada violação. Um exemplo é a
não permissão da entrada de pessoal não autorizado dentro da sala de negociação
financeira, disparando processos de controle de passagem, o que provoca um
bloqueio das aberturas de portas para pessoas não autorizadas.
Na Figura 3 encontra-se o metamodelo para regras de negócios do SBVR
conforme descrito pelo Object Management Group (OMG, 2008). Destacada, nesta
figura, está a parte do metamodelo abordado por este trabalho, que compreende as
regras, regras de negócio, regras estruturais ou de definição, regras de negócio
estruturais ou de definição de negócio, regras de negócio operacionais ou
comportamental. O item 2.9 contem as definições dos termos citados conforme o
SBVR.

47

Figura 3 – Metamodelo para regras de negócio do SBVR
Fonte: Adaptação de Object Management Group (OMG)

Os próximos parágrafos discorrem sobre a representação de regras de negócio
tendo como iniciativa aquela desenvolvida pela OMG para o Semantics of Business
Vocabulary and Business Rules (SBVR).
2.19 Características do SBVR
Para o escopo deste trabalho, destacam-se as seguintes características,
expressas pelo SBVR para regras (OMG):
Regras: são um conjunto de normas, definições e princípios de conduta que
governam ou conduzem processos dentro de uma área de atividade. Podem
ser também definidas como regulamentações ou leis que descrevem o que é
possível ou permitido dentro de uma determinada esfera do conhecimento.
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Pelas descrições contidas na Instrução CVM nº 409, pode-se caracterizá-la
como um conjunto de regras.
Regras de Negócio: É a particularização de regras sob a competência do
negócio. São os princípios que governam uma empresa, representando o
conhecimento organizacional ou os aspectos do negócio, garantindo e
assegurando que padrões e práticas sejam implementados e seguidos.
Exemplo: Não é permitido ao Fundo FIC Titanium investir em cotas de fundos
de emissores internacionais.
Regras Estruturais: Regras que expressam algum aspecto estrutural,
conceitos e o relacionamento entre conceitos.
Regras de Negócio Estruturais: É a particularização de regras estruturais no
aspecto do negócio. Normalmente são palavras, frases ou associações entre
elas representadas por atributos, generalizações ou particularizações de um
negócio. Exemplo: Um grupo de fundos é composto por instrumentos
financeiros.
Regras de Negócio Operacionais: Regras que expressam algum aspecto
operacional do negócio, um princípio para determinada conduta ou ação.
Exemplo: Se uma ordem financeira foi integralmente executada e confirmada
pela contraparte, então ela pode ser encaminhada para contabilização.
Nível de execução / cumprimento: Sistema de graduação, ordenado em
escala de valores, que especificam a gravidade da ação ou do nível de
conformidade de uma regra de negócio. São classificados em severos,
deferidos, pré-autorizados, pós-justificados e avisos ou alertas.
Elementos de orientação: são definições, guias, elementos que restringem
algum aspecto do negócio.
Elementos de governança: são as políticas de condução, ações e assuntos
de uma organização ou negócio.
As três últimas características apresentadas, não fazem parte do escopo deste
projeto.
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Dentre os aspectos do SBVR (BRG, 2005), três se destacam para este trabalho:
Conjunto de significados compartilhados: Cada comunidade tem seu
conjunto de elementos com significados compartilhados entre seus membros.
Representação do negócio: Representação de conceitos, fatos e regras de
negócios por um conjunto de elementos de significado compartilhado.
Lógica formal: A base do SBVR é a lógica de predicados de primeira-ordem,
com certas extensões na lógica modal para representação de obrigações,
proibições e necessidades.

Com respeito a regras, o SBVR inclui formalização de modelos e de formulações
semânticas para regras de negócios, provendo cláusulas de necessidade e
obrigações, críticas na formação de regras que outros modelos não conseguem
tratar adequadamente (BRG, 2006a). E, segundo este mesmo autor, é possível criar
transformações do SBVR para outro metamodelo de representação de regras ou
vice-versa.
O SBVR possui uma representação UML/MOF para especificação de regras de
negócios por especialistas do negócio e uma representação XML para regras de
negócio e para o vocabulário, baseada em XMI que permitir a interoperabilidade
entre ferramentas diferentes que manipulem regras de negócio.
O mapeamento SBVR-MOF/XMI é definido usando-se declarações formais do
Essencial SBVR Vocabulary, conforme mostra a Figura 4.
Com relação à representação UML/MOF (BRG, 2006a), seu conteúdo é definido
com uma classe Referência, usada para representar o que o fato pode referenciar,
e é subdivida em duas subclasses: Objeto e Extensão, a primeira para representar
coisas individuais que são sujeitos ou objetos de fatos e a segunda para representar
um conjunto para a qual um fato é verdade.
Objeto é subdivido em Fato, Texto e Inteiro. Cada instância de Fato representa
um fato associado à sentença. Já as classes Texto e Inteiros provêm maneiras
convenientes para usar textos e inteiros na representação de fatos.
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Por último Fato possui uma subclasse Instanciação.

Cada instância desta

subclasse representa um fato em que algo é classificado como sendo do tipo
indicado pelo termo.

Figura 4 – Declarações formais do Essencial SBVR Vocabulary
Fonte: Business Rules Group (2006a)

2.20 Expressões em Português Estruturado SBVR
Neste trabalho, todos os termos e expressões são traduzidos do Inglês para o
Português procurando-se manter a estrutura original.
As expressões são instruções que

representam

correspondência

com

formulações lógicas utilizando-se palavras com formatação específica de fonte,
conforme:
termo: este elemento (sublinhado) é utilizado para nome de um conceito,
sendo definido com letras minúsculas no singular, a não ser que se trate de
nome próprio. Exemplo: operador de mesa.
Nome: este elemento (sublinhado duplamente) designa um conceito individual
e normalmente se trata de nome próprio, sendo definido com a primeira letra
em maiúsculo. Exemplo: Bradesco Multimercados.
verbo: este elemento (em negrito) designa um fact type (tipo de fato). Fact
type é o significado de uma frase verbal, que envolve um ou mais conceitos
substantivo.
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É utilizado em dois contextos:
a. Forma de tipo de fato: esquema de referência é para conceito.
b. Expressão / sentença: cada esquema de referência é para ao menos
um conceito.
Forma de tipo de fato, no singular com forma verbal ativa representa um
vocábulo, com exceção do particípio do presente que representa, muitas
vezes, características. Para instruções e definições usam-se formas
verbais no infinitivo, subjuntivo, passivo e plural.
No caso de tipo de fato binário, a forma passiva implícita do verbo usa o
particípio do passado do verbo, seguido pela expressão por e precedido
pela palavra é. Exemplo: a forma passiva de: desenquadramento
representa

não

conformidade,

pode

ser:

não

conformidade

é

representada por desenquadramento.
Tem-se o mesmo padrão para tipos de fato onde um verbo é usado
entre os dois primeiros termos. Exemplo: devolução de comissionamento
requer alto volume de negócios no intraday, e: Alto volume de negócios é
requerido na devolução de comissionamento no intraday.
Existem ainda alguns verbos que auxiliam no entendimento do contexto,
como por exemplo: inclui, possui, tem, é parte de, classifica, generaliza,
especializa, entre outros.
Alguns destes verbos são importantes para este estudo pois eles
também designam relacionamentos e conexões entre classes UML, tais
como: dependência, generalização, especialização, agregação, associação
e composição entre classes.
palavras-reservadas do SBVR: este elemento designa símbolos lingüísticos
na construção de sentenças e quando combinado com outras palavras
reservadas formam definições ou instruções. Exemplo: cada, é necessário
que.
Na palavra-reservada as aspas, simples ou duplas, podem ser utilizadas.
Elas marcam uma designação ou forma de tipo do fato que está sendo
mencionado, podendo, também, ser usadas para mencionar um conceito.

52

Para isso, deve-se preceder a palavra conceito com um termo do tipo
conceito. Exemplo: o conceito „venda‟ é uma categoria do conceito
„comercialização de ativos financeiros‟.
Símbolos de pontuação como vírgulas e parênteses devem receber a fonte de
palavra-reservada quando são partes de uma expressão formal.

Na Tabela 3 têm-se as diversas construções para expressar tipos de
formulações lógicas. As letras n e m representam um número inteiro. As letras p e q
representam uma expressão ou proposição. Nos quadros estão as palavras
reservadas em SBVR para formulações lógicas, já em português estruturado, e
foram baseados nas definições do metamodelo SBVR (OMG, 2008).
No SBVR não se usam as formas no plural. Portanto ao invés de “todos os
gestores”, uma declaração formal diria “cada gestor”. Caso as formas ativa e passiva
sejam usadas, então ambas precisam ser definidas em um vocabulário.
Há também palavras reservadas tais como: o, a, um(a), outro(a), que, do(a),
entre outros, utilizadas em descrições específicas como qualificadores universais.

Tabela 3 – Palavras reservadas do SBVR para formulações lógicas
palavras reservadas representando quantificação
Quantificação

Definição

Cada

Quantificação universal

Algum(a)

Quantificação existencial

ao menos um

Quantificação existencial

ao menos n

Quantificação existencial

no máximo um

Quantificação existencial

no máximo n

Quantificação existencial

exatamente um

Quantificação

exatamente n

Quantificação

no mínimo n e no máximo m

Quantificação de intervalo numérico

mais do que um

Quantificação ao menos n, sendo n = 2

Fonte: Adaptação de OMG, 2008
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Tabela 3 – Palavras reservadas do SBVR para formulações lógicas (continuação)
palavras reservadas de operações lógicas
operações lógicas

Definição

não é o caso de p

Negação lógica

peq

Conjunção

p ou q

Disjunção

p ou q, porém não ambos

Disjunção exclusiva

se p então q

Implicação

q se p

Implicação

p se e somente se q

Implicação

não ambos verdadeiros: p e q

Formulação nand

não ambos falsos: p e q

Formulação nor

p independente de q

Formulação whether-or-not

palavras reservadas de operações modais
operações modais

Definição

é obrigatório que p

Declaração de obrigação

é proibido que p

Declaração de obrigação por meio de uma
negação lógica

é necessário que p

Declaração de necessidade

é impossível que p

Declaração de necessidade por meio de uma
negação lógica

é possível que p

Declaração de possibilidade

é permitido que p

Declaração de permissividade

Fonte: Adaptação de OMG, 2008
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Tabela 3 – Palavras reservadas do SBVR para formulações lógicas (continuação)
palavras reservadas especiais: Usadas dentro de expressões com um verbo para
formar uma expressão modal
palavras reservadas

Definição

… deve / tem que …

Declaração de obrigação

… não deve …

Declaração de obrigação por meio de uma
negação lógica

… sempre …

Declaração de necessidade

… nunca …

Declaração de necessidade por meio de uma
negação lógica

… pode …

Declaração de possibilidade

palavra-reservada somente se: Usada em combinação com algumas palavras
reservadas para inverter uma expressão modal
palavras reservadas

Definição

… pode … somente se p

Declaração de obrigação sobre uma implicação

… não pode … se não p
é permitido que q somente se p

Declaração de obrigação sobre uma implicação

é obrigatório que não q se não p
é possível que q somente se p

Declaração de possibilidade sobre uma

é necessário que q se não p

implicação

Fonte: Adaptação de OMG, 2008

2.21

Lógica formal do SBVR

O SBVR tem sua fundamentação em lógica formal. É uma lógica de predicados;
uma lógica que apresenta os objetos e seus predicados como elementos
fundamentais. São utilizados para representar o conhecimento de um dado objeto do
domínio, tomando-se em consideração a estrutura das sentenças. Os predicados
são relacionados aos objetos por meio de operadores lógicos.
A lógica de predicados utiliza-se de símbolos e palavras especiais, os
quantificadores, tornando uma proposição bem definida. Os quantificadores são
classificados em Universal e Existencial. Este é a predicação de uma propriedade ou
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a relação para um elemento do domínio. Aquele é uma formalização da noção de
algo que é sempre verdadeiro para o domínio.
Para Bonatti (2004) a lógica modal se refere a qualquer sistema de lógica formal
que lida com modalidades: tempo, possibilidade, probabilidade, entre outros. As
mais comuns são possibilidade e necessidade, chamadas de Modalidades Aléticas,
representados pelos operadores modais necessário e possível.
Uma proposição é dita ser:
1) Possível  se e somente se ela não for necessariamente falsa,
independente de ser realmente verdadeira ou falsa;
2) Impossível  se e somente se ela for necessariamente falsa;
3) Necessária  se e somente se ela não for possivelmente falsa;

Segundo este mesmo autor, na Modalidade Deôntica as sentenças procuram
dar uma idéia de dever e permissão, definidos por meio dos operadores:
É obrigatório que;
É permitido que; e
É proibido que

Bonatti (2004) ainda esclarece que em uma proposição, dizer que algo é
obrigatório significa dizer que não é permitido o contrário. Contudo, tudo que é
obrigatório também é permitido. Se algo é permitido, então é possível que seja
realizado, sem que algo contra aconteça. Já em outra proposição, dizer que algo é
proibido significa também dizer que não é permitido, mas algo é permitido somente
se não for proibido.

2.22 Abrangência do SBVR
Na Tabela 4 encontra-se o quadro com a situação do SBVR frente ao quadro
comparativo do item 2.4 – Quadro comparativo das Fontes x Tipos de regras.
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Tabela 4 – Quadro com a situação do SBVR x tipos de regras

Assim, o SBVR permite a classificações de regras, mas ela não escreve nada
sobre as classificações. Portanto o SBVR também abrange todas as classificações
de regras usando suas palavras reservadas para construção de regras dos tipos
contidos na Tabela 4.
Entretanto, diferentemente do BRG (2000), o metamodelo SBVR possui
algumas características e aspectos que o destacam, tais como:
A especificação de regras de negócios para o pessoal de negócio;
O mapeamento de um conjunto de elementos de significados compartilhados
para regras;
O mapeamento para XMI (XML Metadata Interchange), padronizando a troca
de conceitos, fatos e regras de negócio entre as ferramentas de
especificação; e
Totalmente independente da fase de implementação das regras.
Para complementar as descrições das regras, podem ser utilizadas alguns
Diagramas UML em conjunto com expressões em OCL:
Diagramas de Classe para representação de termos, tipos de fatos, restrição
e derivação;
Diagrama de seqüência para representação de tipos de regras de condição e
habilitadora de ação.
Na Tabela 5 encontra-se o quadro contendo os tipos de regras com seus
respectivos modelos. Os modelos mostram qual é o significado dos tipos de regras e
serão utilizados para identificar que tipo de regra é cada UAC (Unidade Atômica de
Conhecimento). A tabela também será usada no capítulo seguinte para gerar os
PGs (Primitivos Gráficos) em UML.
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Tabela 5 – Quadro com modelos de regras e suas classificações

Fonte: Derivado de HALLE (2002)

Nesta tabela, termos como fatos estão diretamente representados, tanto nos
tipos de regras, quando nos modelos de regras e nas expressões em SBVR.
Para os outros tipos de regras apresentados na Tabela 5 (de restrição estrutural,
de derivação, condicional conclusiva e condicional de ação) nota-se que os modelos
de regras estão individualizados e que nas expressões em SBVR, os tipos de regras
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estão

agrupados

pelas

possíveis

palavras

reservadas

do

metamodelo:

representando quantificação, de operações lógicas, de operações modais, especiais,
somente se, bem pelas de ligação do tipo o, a, um(a), outro(a), que, do(a).
Assim, efetuando-se uma combinação entre as palavras reservadas do SBVR é
possível a representação dos modelos de regras apresentados na Tabela 5,
conforme expressões notadas pelas convenções adotadas para a apresentação de
regras pelo metamodelo SBVR, conforme item 3.4 deste trabalho.

2.23 Conclusão
Neste capítulo foi apresentada a importância da classificação das regras de
negócio para sua especificação. Também foram apresentados os principais
conceitos sobre regras de negócio e alguns métodos para sua representação e
identificação a partir de linguagem natural, bem como se discorreu sobre as
classificações de regras de negócio na área financeira.
Foi mostrado as características e os fundamentos do SBVR, suas expressões e
palavras reservadas, possibilitando a definição de regras de modo claro e rápido.
Por último apresentou uma análise comparativa entre as diversas propostas e
fontes de classificação pelos tipos de regras de negócio, mostrando que o SBVR se
apresenta como o mais completo em suas especificações.
No próximo capítulo é realizada a extração das regras de negócio contidas na
Instrução CVM nº 409 que servirão como base para a representação de regras de
negócio em SBVR.
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3 EXTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE REGRAS DE NEGÓCIO DA

CVM Nº 409 EM SBVR

3.1 Introdução
Neste capítulo, é apresentada uma estratégia de trabalho para a extração das
regras de negócio contidas na Instrução CVM nº 409, por meio da interpretação e
segmentação do texto, efetuando-se uma análise léxica, sintática e semântica do
texto em linguagem natural para a decomposição das regras de negócio em
declarações mais simples e de fácil entendimento entre os analistas de negócios e
os desenvolvedores. Também é apresentado a prática da representação de regras
de conformidade financeiras de uma carteira de investimentos, utilizando o
metamodelo SBVR como linguagem de especificação.

3.2 Estrutura básica da Instrução CVM nº 409
Antes da apresentação da Instrução CVM nº 409 vale a pena escrever um breve
resumo de como funciona a organização de um texto legal (LEI COMPLEMENTAR
95/98, 1998). Os conceitos estão descritos de forma simplificada somente para
entendimento da Instrução CVM nº 409:
Artigo: É a unidade básica de uma instrução. Toda instrução tem, no mínimo,
um artigo, constituindo-se na forma mais prática de se localizar alguma
informação dentro da instrução. Os artigos são representados pela
abreviatura art. seguidos de numerais ordinais até o 9º; após, segue com
números cardinais, exemplo: art. 9º, art. 10. Ao enunciado do artigo dá-se o
nome de caput;
Parágrafo: É um desdobramento da norma de um determinado artigo,
podendo complementá-la ou ainda indicar alguma exceção. É indicado pelo
símbolo § seguido de um número ordinal até o 9º; após, segue com números
cardinais, da mesma forma que o artigo. Quando o artigo possui apenas um
parágrafo, é chamado de parágrafo único. Todo parágrafo deve estar
vinculado a um determinado artigo;
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Inciso: É um desdobramento do artigo ou do parágrafo, conforme o caso. São
representados por algarismos romanos e são encerrados, geralmente, por
ponto-e-vírgula, salvo se for o último inciso do artigo ou parágrafo ou se o
inciso se desdobrar em alíneas;
Alíneas: Representam o desdobramento dos incisos ou dos parágrafos. São
representadas por letras minúsculas, acompanhadas de parênteses. Um
artigo também pode se desdobrar diretamente em alíneas, sem a
necessidade de incisos ou parágrafos.
Itens: É o desdobramento da alínea. É representado por algarismos arábicos
seguido de ponto final.

Exemplo:
Instrução 1000/2011
Art.1º Com o caput, o enunciado do artigo.
§ 1º Texto do parágrafo único; como um desdobramento do artigo, finalizado
com dois-pontos porque será complementado pelo inciso I, conforme:
I - Inciso I, com o desdobrado na alínea a), conforme:
a) Alínea a, contendo os itens 1 e 2, conforme:
1. Informação do primeiro item;
2. Informação do segundo item.

Assim para se referir ao termo que está em negrito, tem-se:
item 1, da alínea a, do inciso I, do § 1º, do artigo 1º da Instrução 1000/2011.

3.3 Apresentação da Instrução CVM nº 409
A Instrução CVM nº 409 possui dezesseis capítulos, dispondo sobre normas
gerais que regem a constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação
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de informações dos fundos de investimento, contendo, também, elementos de
orientação, de governança e de regulamentação.
Tanto a Instrução CVM nº 409 como seus adendos, a CVM nº 450 e mais
recentemente a CVM nº 465, têm por objetivo proteger o público investidor e regular
o universo dos fundos de investimentos, prescrevendo parâmetros de comparação
para atribuições estruturais, legais, tributárias e designando papéis.
Dentre todos os capítulos da Instrução CVM nº 409 os mais relevantes são
aqueles que tratam das políticas de investimentos sobre uma carteira financeira,
tanto do ponto de vista de limites quando de controles.
Para mostrar a utilização do SBVR na tarefa de representar regras e resolver
problemas de uma linguagem comum entre os desenvolvedores e os analistas de
negócio foi escolhido o Capítulo XIII – Da Carteira, da Instrução CVM nº 409, Artigos
nos: 86, 87, 92, 95b e 98. O Capítulo XIII foi escolhido pela abrangência de regras e
por serem praticáveis e possíveis de serem aplicadas a realidade do domínio
específico. Os Artigos 86 e 87 desta Instrução tratam sobre o público alvo, enquanto
o Artigo 92 trata da composição das carteiras. Já o Artigo 95b dispõe sobre Fundo
de Investimento em Ação. Por último o Artigo 98 discorre sobre Fundo de Crédito
Privado.
Os Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98 da Instrução CVM no 409, extraído do original
e em linguagem natural, conforme descrito pela CVM (2010) são apresentados
como:
Dos Limites por Emissor
Art. 86. O fundo observará os seguintes limites de concentração por emissor, sem prejuízo das normas aplicáveis à
sua classe (art. 92):
I – até 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido do fundo quando o emissor for instituição financeira autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil; e
II – até 10% (dez por cento) do patrimônio líquido do fundo quando o emissor for companhia aberta;
III – até 10% (dez por cento) do patrimônio líquido do fundo quando o emissor for fundo de investimento;
IV – até 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo quando o emissor for pessoa física ou pessoa jurídica de
direito privado que não seja companhia aberta ou instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do
Brasil; e
V – não haverá limites quando o emissor for a União Federal.
§ 1º Para efeito de cálculo dos limites estabelecidos no caput:
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I – considerar-se-á emissor a pessoa física ou jurídica, o fundo de investimento e o patrimônio separado na forma da
lei, obrigados ou co-obrigados pela liquidação do ativo financeiro;
II – considerar-se-ão como de um mesmo emissor os ativos financeiros de responsabilidade de emissores
integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido o composto pelo emissor e por seus controladores,
controlados, coligados ou com ele submetidos a controle comum;
III – considerar-se-á controlador o titular de direitos que assegurem a preponderância nas deliberações e o poder de
eleger a maioria dos administradores, direta ou indiretamente;
IV – considerar-se-ão coligadas duas pessoas jurídicas quando uma for titular de 10% (dez por cento) ou mais do
capital social ou do patrimônio da outra, sem ser sua controladora; e
V – considerar-se-ão submetidas a controle comum duas pessoas jurídicas que tenham o mesmo controlador, direto
ou indireto, salvo quando se tratar de companhias abertas com ações negociadas em bolsa de valores em segmento
de listagem que exija no mínimo 25% de ações em circulação no mercado.
§ 2º O fundo não poderá deter mais de 20% (vinte por cento) de seu patrimônio líquido em títulos ou valores
mobiliários de emissão do administrador, do gestor ou de empresas a eles ligadas, observando-se, ainda,
cumulativamente, que:
I – é vedada a aquisição de ações de emissão do administrador; exceto no caso do fundo cuja política de
investimento consista em buscar reproduzir índice de mercado do qual as ações do administrador ou de companhias
a ele ligadas façam parte, caso em que tais ações poderão ser adquiridas na mesma proporção de sua participação
no respectivo índice; e
II – o regulamento deverá dispor sobre o percentual máximo de aplicação em cotas de fundos de investimento
administrados por seu administrador, gestor ou empresa a eles ligada, nos termos do inciso IV do § 1º deste artigo.
§ 3º O valor das posições do fundo em contratos derivativos será considerado no cálculo dos limites estabelecidos
neste artigo, cumulativamente, em relação:
I – ao emissor do ativo subjacente; e
II – à contraparte, quando se tratar de derivativos sem garantia de liquidação por câmaras ou prestadores de serviços
de compensação e de liquidação autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM.
§ 4º Para efeito do disposto no § 3º, os contratos derivativos serão considerados em função do valor de exposição,
corrente e potencial, que acarretem sobre as posições detidas pelo fundo, apurado com base em metodologia
consistente e passível de verificação.
§ 5º Nas operações sem garantia de liquidação por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de
liquidação autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pelo CVM, as posições detidas pelo fundo em
operações com uma mesma contraparte serão consolidadas, observando-se, nesse caso, as posições líquidas de
exposição, caso a compensação bilateral não tenha sido contratualmente afastada.
§ 6º Nas operações compromissadas, os limites estabelecidos para os emissores serão observados:
I – em relação aos emissores dos ativos objeto:
a) quando alienados pelo fundo com compromisso de recompra; e
b) cuja aquisição tenha sido contratada com base em operações a termo a que se refere o art. 1º, inciso V, do
Regulamento anexo à Resolução nº 3.339, de 26 de janeiro de 2006, do Conselho Monetário Nacional, sem prejuízo
do disposto nos §§ 4º e 5º deste artigo;
II – em relação à contraparte do fundo, nas operações sem garantia de liquidação por câmaras ou prestadores de
serviços de compensação e de liquidação autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM.
§ 7º Não se submeterão aos limites de que trata este artigo as operações compromissadas:
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I – lastreadas em títulos públicos federais;
II – de compra, pelo fundo, com compromisso de revenda, desde que contem com garantia de liquidação por
câmaras ou prestadoras de serviços de compensação e de liquidação autorizados a funcionar pelo Banco Central do
Brasil ou pela CVM; e
III – de vendas a termo, referidas no art. 1º, inciso V, do Regulamento anexo à Resolução nº 3.339/06 do CMN.
§ 8º Serão observadas as disposições previstas nos §§ 4º a 5º deste artigo nas seguintes modalidades de operações
compromissadas:
I – as liquidáveis a critério de uma das partes (art. 1º, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “c” do regulamento anexo
à Resolução nº 3.339/06 do CMN); e
II – as de compra ou de venda a termo (art. 1º, incisos V e VI do regulamento anexo à Resolução nº 3.339/06 do
CMN).
§ 9º Os limites estabelecidos neste artigo não se aplicam às cotas de fundos de investimento quando adquiridas por
fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, os quais observarão o disposto no Capítulo XIII desta
Instrução.
§ 10. Com relação às aplicações dos fundos de investimento, que não sejam fundos de investimento em cotas de
fundos de investimento, ficam vedadas:
I – as aplicações, pelo fundo, em cotas de fundos que nele invistam; e
II – as aplicações em cotas de fundos que não estejam previstos no inciso I do art. 87 desta Instrução.
§ 11. Caso a política de investimento do fundo permita a aplicação em cotas de outros fundos, o administrador
deverá assegurar-se de que, na consolidação das aplicações do fundo investidor com as dos fundos investidos, os
limites de aplicação referidos neste artigo não serão excedidos.

Dos Limites por Modalidade de Ativo Financeiro
Art. 87. Cumulativamente aos limites por emissor, o fundo observará os seguintes limites de concentração por
modalidades de ativo financeiro, sem prejuízo das normas aplicáveis à sua classe (art. 92).
I – até 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido do fundo, para o conjunto dos seguintes ativos:
a) cotas de fundos de investimento registrados com base nesta Instrução;
b) cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento registrados com base nesta Instrução;
c) cotas de Fundos de Investimento Imobiliário – FII;
d) cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC;
e) cotas de Fundos de Investimento em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIC-FIDC;
f) cotas de fundos de índice admitidos à negociação em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado;
g) Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI; e
h) outros ativos financeiros não previstos no inciso II deste artigo, desde que permitidos pelo §1º do art. 2º desta
Instrução.
II – não haverá limite de concentração por modalidade de ativo financeiro para o investimento em:
a) títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos;
b) ouro, desde que adquirido ou alienado em negociações realizadas em bolsas de mercadorias e futuros;
c) títulos de emissão ou coobrigação de instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil; e
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d) valores mobiliários diversos daqueles previstos no inciso I, desde que registrados na CVM e objeto de oferta
pública de acordo com a Instrução CVM nº 400/03.
§ 1º Os fundos de investimento poderão ultrapassar o limite de que tratam as alíneas “a” e “b” do inciso I, desde que
atendam ao disposto nos arts. 113 a 115.
§ 2º As operações com derivativos incluem-se no cômputo dos limites estabelecidos para seus ativos subjacentes,
observado o disposto no § 4º do art. 86.
§ 3º Aplicam-se aos ativos objeto das operações compromissadas em que o fundo assuma compromisso de
recompra os limites de aplicação de que trata o caput.
§ 4º Caso a política de investimento do fundo permita a aplicação em cotas de outros fundos, o administrador deverá
assegurar-se que, na consolidação das aplicações do fundo investidor com as dos fundos investidos, os limites de
concentração referidos neste artigo não serão excedidos.

Da Classificação dos Fundos
Art. 92. Quanto à composição de sua carteira, os fundos de investimento e os fundos de investimento em cotas,
conforme a composição de seu patrimônio, classificam-se em:
I – Fundo de Curto Prazo;
II – Fundo Referenciado;
III – Fundo de Renda Fixa;
IV – Fundo de Ações;
V – Fundo Cambial;
VI – Fundo de Dívida Externa; e
VII – Fundo Multimercado.
§ 1º O fundo classificado como “Referenciado”, “Renda Fixa”, “Cambial”, “Dívida Externa” ou “Multimercado” que
dispuser, em seu regulamento ou prospecto, que tem o compromisso de obter o tratamento fiscal destinado a fundos
de longo prazo previsto na regulamentação fiscal vigente estará obrigado a:
I – incluir a expressão “Longo Prazo” na denominação do fundo; e
II – atender às condições previstas na referida regulamentação de forma a obter o referido tratamento fiscal.
§ 2º O fundo que mencionar ou sugerir, em seu regulamento, prospecto ou em qualquer outro material de divulgação,
que tentará obter o tratamento fiscal previsto para fundos de longo prazo, mas sem assumir o compromisso de atingir
esse objetivo, ou que irá fazê-lo apenas quando considerar conveniente para o fundo, deverá incluir no prospecto e
em seu material de divulgação, em destaque, a seguinte advertência:
“Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo”.
§ 3º A expressão “Longo Prazo” ou similar é privativa dos fundos que atendam ao disposto no § 1º deste artigo,
sendo vedada a utilização de termos, abreviaturas ou expressões semelhantes na denominação dos fundos que não
atendam ao disposto no referido parágrafo.

Dos Fundos Ações
Art. 95-B. Os fundos classificados como “Ações” deverão ter como principal fator de risco a variação de preços de
ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão
organizado.
§ 1º Nos fundos de que trata o caput:
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I – 67% (sessenta e sete por cento), no mínimo, de seu patrimônio líquido deverão ser compostos pelos seguintes
ativos:
a) ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado;
b) bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação nas entidades
referidas na alínea “a”;
c) cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas nas entidades referidas na alínea “a”;
e
d) Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III, de acordo com o art. 3º, §1º, incisos II e III da
Instrução CVM nº 332/00.
II – o patrimônio líquido do fundo que exceder o percentual fixado no inciso I poderá ser aplicado em quaisquer
outras modalidades de ativos financeiros, observados os limites de concentração previstos no art. 87.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput, o investimento nos ativos financeiros listados no § 1º não estará sujeito a
limites de concentração por emissor, desde que o regulamento, prospecto e material de venda do fundo, bem como
os extratos enviados aos clientes, contenham, com destaque, alerta de que o fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos BDR classificados como nível I, de acordo com o art. 3º, § 1º, inciso I da
Instrução CVM nº 332/00.

Normas relativas à concentração em créditos privados
Art. 98. O fundo de investimento pertencente a alguma das categorias de que tratam as subseções I, II, III, IV e VII
que realizar aplicações em quaisquer ativos ou modalidades operacionais de responsabilidade de pessoas físicas ou
jurídicas de direito privado, exceto no caso de ativos financeiros listados no inciso I do § 1º do art. 95-B, ou de
emissores públicos outros que não a União Federal que, em seu conjunto, exceda o percentual de 50% (cinquenta
por cento) de seu patrimônio líquido, deverá observar as seguintes regras, cumulativamente àquelas previstas para
sua classe:
I – na denominação do fundo deverá constar a expressão “Crédito Privado”;
II – o regulamento, o prospecto e o material de venda do fundo deverão conter, com destaque, alerta de que o fundo
está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não
pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de
administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do
fundo; e
III – o ingresso no fundo será condicionado à assinatura de termo de ciência dos riscos inerentes à composição da
carteira do fundo, de acordo com modelo constante do Anexo II, vedada a utilização de sistemas eletrônicos para
esse fim.
§ 1º Caso a política de investimento do fundo permita a aplicação em cotas de outros fundos, o administrador deverá
assegurar-se que as regras previstas nos incisos I a III deste artigo serão observadas quando, na consolidação das
aplicações do fundo investidor com as dos fundos investidos, o percentual referido no caput for excedido.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.” (NR)

Pelo seu conteúdo regulador e orientador, a Instrução CVM nº 409 pode ser
naturalmente dividida em alguns blocos. Uns mais voltados aos elementos de
orientação, com artigos contendo definições e guias aos usuários da Instrução,
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outros mais voltados aos elementos de governança, contendo políticas e ações, e
ainda outros mais voltados a própria regulamentação do mercado financeiro. Esta
última subdivisão, a de regras, possui artigos e parágrafos contendo definições,
princípios e regulamentação para o mercado financeiro nacional, tratando também
dos níveis de execução das regras financeiras.
Tomando com base a Figura 3, Metamodelo para regras de negócio do SBVR, é
possível se verificar uma semelhança com o modelo da Instrução CVM nº 409. O
primeiro descreve regras como proposições de elementos orientadores e
regulamentadores, baseando-se em políticas de negócio, combinando regras
estruturais e operacionais. O segundo, voltado a uma área específica, também
possui parágrafos sobre elementos de orientação e de regulamentação, regras
estruturais e operacionais como mostra a Figura 5.
A Figura 5 foi desenhada tomando-se como base o conteúdo da Figura 3 e os
parágrafos da Instrução CVM no 409, contendo regras do domínio específico.
Destacada nesta figura está a parte da Instrução abordada por este trabalho: regras
de negócio, regras estruturais e regras operacionais, com suas respectivas
explicações.

Figura 5 – Modelo CVM nº 409
Fonte: baseado em adaptações da Figura no 3
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1) Regras de Negócio: É um conjunto de normas gerais, possuindo
definições, regulamentos e princípios que regem o Mercado Financeiro.
2) Regras Estruturais: Regras que expressam aspectos estruturais,
conceitos e relacionamentos entre conceitos. Na Instrução CVM no 409
elas são representadas por atributos financeiros.
3) Regras Operacionais: Regras que expressam aspectos operacionais do
Mercado Financeiro Nacional.
Por ser uma Instrução a CVM no 409 também possui artigos com definições,
regulamentos e princípios, apresentados em três blocos na Figura 5:
1) Definições: Regras que expressam um conjunto de definições de
conceitos e relacionamentos entre conceitos definidos para o Mercado
Financeiro Nacional. Exemplo: O fundo de investimento é uma comunhão
de recursos, constituída sob a forma de condomínio, destinado à
aplicação em títulos e valores mobiliários, bem como em quaisquer outros
ativos disponíveis no mercado financeiro e de capitais (CVM 409, retirado
do capítulo II , artigo 2º, seção I).
2) Regulamentos: Regras que expressam um conjunto de normas que
governam ou conduzem os processos financeiros conforme estabelecidos
pelo Mercado Financeiro Nacional. Exemplo: Da denominação do fundo
constará a expressão "Fundo de Investimento", acrescida da referência à
classe de fundo, segundo a classificação estabelecida na seção II do
Capítulo VIII (CVM 409, retirado do artigo 4º, da seção I, do capítulo II).
3) Princípios: Regras que expressam um conjunto de princípios de conduta
estabelecidos para o Mercado Financeiro Nacional. Exemplo: Considerase infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3º, da Lei n.º
6.385/76, a seguinte conduta em desacordo com as disposições desta
Instrução: A não observância às disposições do Regulamento, inclusive
quanto aos limites de concentração e diversificação de carteira, e
concentração de risco (CVM 409, retirado do capítulo XV, complementado
com o inciso I, do artigo 117, do mesmo capítulo).
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3.4 Notações e convenções adotadas
As regras apresentadas serão analisadas, porém antes da análise cabe explicar
quais serão as notações e convenções adotadas para a apresentação do
vocabulário em SBVR:
termo: nome de conceito
Nome: conceito individual
verbo: designa fato
Símbolos lingüísticos na construção de sentenças (cada, é necessário que)
e expressão contendo: modalidades, quantificadores, operações lógicas
(conjunção, disjunção, implicação, negação) e preposições. Exemplos:
o Qualificador: exatamente n
o Operadores lógicos: p ou q, se p então q
o Operador modal: é obrigatório que p
o Especiais: deve, tem que

3.5 Método adotado
São apresentadas no padrão SBVR aquelas regras de negócio, que do ponto de
vista dos sistemas de informação são declarações que qualificam ou definem
aspectos da estrutura do negócio e que representam o conhecimento do negócio.
Para tanto será utilizado um método para extração de sentenças de regras dos
parágrafos descritos na Instrução CVM nº 409 e representá-las de forma apropriada
conforme notações e conversões apresentadas, utilizando-se dos elementos:
termos, nomes, verbos e palavras reservadas, conforme descrito no item 2.9 –
Expressões em Português Estruturado SBVR e na Tabela 3 – Principais palavras
reservadas do SBVR para formulações lógicas.
Com o método também serão apresentadas algumas ilustrações, somente como
forma de exemplificação. A totalidade das transformações será disposta nos
apêndices E, F, G, H e I deste trabalho.
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Passos contidos no método, detalhados a seguir:
Levantamento dos termos: identificação no texto dos vocábulos do
negócio dado que é importante ao negócio conhecer seus dados;
Transformação do texto em Unidades Atômicas de Conhecimento
(UAC): segmentação das frases em proposições simples e indivisíveis
retirando as ambigüidades para posterior separação de fatos e das regras
de negócio;
Separação nas UACs dos fatos e das regras de negócio: seleção das
proposições que relacionam termos daquelas proposições que regem a
conduta do negócio para subseqüentemente efetuar a classificação das
UACs;
Seleção das regras a serem automatizadas: separação das regras que
possam ser passíveis de serem aplicadas à realidade do domínio
específico, pois nem todas as regras são automatizadas e dependem do
interesse e da estratégia organizacional;
Interpretação e classificação das UACs: representação das UACs
extraídas da Instrução CVM no 409 conforme os modelos de regras,
apresentados na Tabela 5, usando as palavras reservadas do SBVR;
Construção do Diagrama de Classes: separação das regras estáticas
das dinâmicas. Depois as regras estáticas são representadas por meio de
um modelo conceitual em UML e as dinâmicas por meio do metamodelo
SBVR:
o Especificação de classes e atributos: seleção das classes e
atributos, a partir dos vocábulos do negócio, tendo em vista a
construção do Diagrama de Classes.
o Passagem para o modelo conceitual – Diagrama de Classes:
representação das regras estáticas num modelo conceitual utilizandose da modelagem UML, por meio da construção de Diagrama de
Classes.
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Todos os passos até a Construção do Diagrama de Classes representam a visão
do analista de negócio. Daí em diante os passos representam a visão do analista de
sistemas, apresentados e detalhados no capítulo 4 deste trabalho.

3.6 Levantamento dos termos
O primeiro passo da análise é a identificação, no texto, dos termos que farão
parte do vocabulário do negócio, dado que é essencial ao negócio conhecer seus
dados.
São substantivos ou locuções substantivas contidos na Instrução e que
representam conceitos, entidades, classes de objetos, atributos, detalhes,
características, valores ou um conjunto deles, destacando-se também os seus
sinônimos.
Para o SBVR termos são designações verbalizadas de conceitos gerais de uma
área particular de atividade. Geralmente são substantivos comuns (OMG, 2008). A
Figura 6 tem o detalhe da visão de termos no SBVR, onde:
designação: conceito de significado único e que caracteriza um domínio;
termo: verbalização de conceitos gerais;
nome: verbalização de um conceito individual; e
objeto: instância de um conceito que é representado por nome.

Figura 6 – Representação de negócios com detalhe a termos (parcial)
Fonte: Adaptação de OMG, 2008
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Assim, selecionam-se todas as expressões que conceituam o negócio da
Instrução CVM no 409.

Exemplo utilizando-se parte do artigo 86 da Instrução CVM no 409:
Art. 86. O fundo observará os seguintes limites de concentração por emissor, sem prejuízo das normas aplicáveis à
sua classe (art. 92):
I – até 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido do fundo quando o emissor for instituição financeira autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil;
II – até 10% (dez por cento) do patrimônio líquido do fundo quando o emissor for companhia aberta;

Varrendo-se palavra por palavra e obedecendo-se o que foi apontado no
primeiro passo deste método, são retirados os seguintes termos do artigo
destacado:
fundo, limite de concentração, emissor, normas, classe, patrimônio líquido,
instituição financeira, Banco Central do Brasil, companhia aberta.

Algumas observações se fazem necessários:
1) Sobre o contexto das palavras:
Na frase destacada aparece o termo classe que é na realidade classe de
fundo. O que se observa é que pelo fato de apenas estar destacado uma
frase na exemplificação do levantamento de termos, alguns vocábulos
perderam sua contextualização. No caso específico do termo classe foi por
causa do distanciamento da frase que corretamente expõe o termo classe
de fundo.
Portanto quanto mais se aprofunda nas leituras das frases contidas na
Instrução CVM no 409, mais se conhece sobre os termos e mais refinados
em suas descrições eles ficam, determinando numa boa formação do
vocabulário do negócio.
2) Sobre a grafia dos termos:
fundo é um termo e Banco Central do Brasil é um nome, conforme
notações contidas no item 3.4.
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3) Sobre os textos da Instrução CVM no 409:
O método apresentado para seleção dos termos aplica-se a textos legais.
Pode ser que para outros tipos de textos o método apresentado necessite
de algum tipo de revisão.
4) Sobre o levantamento dos termos:
Observou-se que no detalhamento dos termos selecionados da Instrução
CVM no 409 novos termos foram surgindo. Estes novos termos foram
incorporados ao vocabulário do negócio e também ganharam definições,
como em:
Banco Central do Brasil é definido como entidade que controla o mercado
financeiro
Surgindo o termo mercado financeiro que posteriormente foi detalhado no
vocabulário de negócio como:
mercado financeiro é definido como Setor da Economia que financia
atividade produtiva
Surgindo o termo Setor da Economia que também foi detalhado no
vocabulário de negócio. A definição de Setor da Economia encontra-se no
Apêndice E deste trabalho.
5) Sobre a duplicidade de referências:
É possível a existência de termos com mais que uma referência no texto
original. Esta duplicidade de referências pode auxiliar na definição dos
termos.
Como exemplo pode-se destacar o Capítulo IV – do Regulamento do
Fundo, artigo 41, parágrafo III que cita o termo emissor. Somente no
Capítulo VIII – da Carteira, artigo 86 são fornecidas proposições que
explicam a utilização do termo emissor e seu relacionamento com limites
de concentração e tipo de emissor.
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Na Tabela 6 encontra-se o vocabulário do negócio para os termos do artigo
exemplo destacado, seguindo-se o modelo termo é definido como texto
apresentado na Tabela 5 para representação de termos em SBVR.

A totalidade do vocabulário de negócio, contidos nos Artigos nos 86, 87, 92,
95b e 98, encontra-se no Apêndice E.

Tabela 6 – Vocabulário do Artigo 86 (parcial)
Banco Central do Brasil

é definido como entidade que controla o mercado
financeiro

classe de fundo

é definido como fundo de curto prazo ou fundo
referenciado ou fundo de renda fixa ou fundo de ação
ou fundo cambial ou fundo de dívida externa ou fundo
multimercado conforme a composição de seu
patrimônio

companhia aberta

é definido como entidade que tem valor mobiliário em
bolsa de valores ou mercado de balcão

emissor

é definido como entidade que é emitente de ativo
financeiro

fundo

é definido como elemento de valor monetário com mais
do que um conjunto de instrumento financeiro

instituição financeira

é definido como entidade que tem operação financeira
no mercado financeiro

limite de concentração

é definido como tipo de limite que tem mais do que
uma concentração de um atributo de negócio

norma

é definido como padrão estipulado que tem ao menos
uma forma de um costume

patrimônio líquido

é definido como o valor financeiro de um fundo de
investimento
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3.7 Transformação do texto em Unidades Atômicas de Conhecimento (UAC)
A atomização de sentenças se torna importante à medida que elas, escritas em
linguagem natural podem ser longas com expressões ambíguas e sem qualquer
uniformização.
Segmentando-se e transformando-se os textos contidos na Instrução CVM no
409 é possível estruturá-los em sentenças simples e atômicas, evitando
ambiguidades, sem comprometer o conteúdo original do texto. O SBVR também
segue esta linha de análise.
Assim, cada parágrafo é decomposto em sentenças simples aqui chamadas
Unidades Atômicas de Conhecimento (UAC), possuindo apenas um tipo de fato
ou uma regra, seja ela estrutural ou operacional.
As UACs são a base para posterior representação das regras de negócio em
SBVR.
Percebe-se também que é possível a existência de algum tipo de associação,
relacionamento,

interdependência

ou

mesmo

hierarquia

entre

as

UACs.

Relacionamentos são muito comuns na Instrução CVM no 409 e podem ser
facilmente verificadas, como por exemplo no artigo 86 que se referencia ao artigo 92
da mesma Instrução.
Para o SBVR a atomização está relacionada a formulações semânticas. Elas
são formulações lógicas baseadas em tipos de fatos que exprimem algum
significado, podendo possuir relações com outras formulações lógicas (OMG, 2008).
A Figura 7 mostra a visão de atomização para o SBVR:
formulação

semântica:

estrutura

conceitual

do

significado

ou

das

expressões lingüísticas;
formulação lógica: formulação semântica que exprime uma proposição.
Exemplo: Artigo 86, parágrafo I;
formulação atômica: formulações lógicas contendo um único tipo de fato.
Exemplo: “emissor do fundo pode ser companhia aberta”;
conceito: unidade de conhecimento;
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tipo de fato: verbalização de conceitos. Exemplo: “emissor do fundo pode ser
companhia aberta”;
papel na ligação: relação entre as formulações atômicas e os objetos
ligáveis. Exemplo: “pode ser” contido na frase “emissor do fundo pode ser
companhia aberta”;
objeto ligável: objeto que possui um tipo de papel no sentido formulado da
atomização. Exemplo: o termo emissor contido na frase destacada; e
papel do tipo de fato: relação entre o papel do tipo de fato e a atomização.
Exemplo: o termo companhia aberta contido na frase destacada.

Figura 7 – Formulações lógicas X atomização em SBVR (parcial)
Fonte: Adaptação de OMG, 2008

Um ponto verificado no levantamento das descrições sobre formulações lógicas
está relacionado ao nível de abstração do SBVR. Há uma dificuldade no
entendimento de certos conceitos como as descrições sobre tipo de fatos, papel na
ligação e papel do tipo de fato. Muitas vezes o conjunto de definições apresentadas
perturba a simplicidade dos conceitos. Faltam exemplos e, mesmo em conceitos
mais simples, é difícil encontrar uma definição consistente.
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Assim, utilizando-se parte do artigo 86 da Instrução CVM n o 409, segue-se o
levantamento dos fatos, conforme o exemplo:
Art. 86. O fundo observará os seguintes limites de concentração por emissor, sem prejuízo das normas aplicáveis à
sua classe (art. 92):
I – até 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido do fundo quando o emissor for instituição financeira autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil;
II – até 10% (dez por cento) do patrimônio líquido do fundo quando o emissor for companhia aberta;

Relendo as frases do artigo destacado é possível verificar que elas:
1) Referem-se a limites de concentração por emissor;
2) Relacionam fundo a instituição financeira;
3) Relacionam instituição financeira a autorização de funcionamento pelo
Banco Central do Brasil; e
4) Relacionam fundo a companhia aberta.

A Tabela 7 apresenta as UACs contidas no artigo exemplo destacado, descritos
em linguagem natural.
A totalidade das UACs, contidos nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98,
encontram-se no Apêndice F.

Tabela 7 – UACs extraídas do Artigo 86 (parcial)
fundo deve observar limite de concentração por emissor
emissor do fundo pode ser instituição financeira
instituição financeira deve ser autorizada a funcionar pelo Banco Central do
Brasil
emissor do fundo pode ser companhia aberta
O fundo deve observar um limite de concentração por emissor até 20% do
patrimônio líquido do fundo quando o emissor for instituição financeira
O fundo deve observar um limite de concentração por emissor até 10% do
patrimônio líquido do fundo quando o emissor for companhia aberta

77

3.8 Separação nas UACs dos fatos e das regras de negócio
O próximo passo da análise é a seleção nas UACs de todas as asserções sobre
os termos e de todas as normas que regem a conduta do negócio.
Para compreensão do método faz-se necessário explicar como discriminar os
tipos de fatos das regras. Entretanto, vale a pena ressaltar que, no texto original, em
linguagem natural, fatos e regras podem estar presentes numa mesma frase.
Exemplos serão fornecidos nos próximos itens.

3.9 Levantamento dos fatos
Fatos relacionam termos. São declarações afirmativas ou observações
relevantes contendo termos da Instrução e seus respectivos relacionamentos, tais
como generalizações e composições entre eles. Para a OMG (2008), estas
declarações são classificadas como tipos de fato.
Muitas vezes encontra-se primeiro um fato e depois, analisando a sentença e
seu significado, os termos.
Segundo a OMG (2008) fatos são proposições tomadas como verdadeiras e
devem ser coerentes com as operações lógicas.
A OMG também aponta que está fora do escopo da especificação do SBVR a
verificação da verdade ou não de uma proposição, seja por afirmação, observação,
ou outros meios.
A Figura 8 mostra a visão das proposições para o SBVR, onde:
significado: o que significa uma determinada palavra, declaração ou
descrição. O que alguém pretende exprimir ou o que alguém entende;
proposição: acepção ou pensamento que pode ser verdadeira ou falsa.

A Figura 8 também mostra que as proposições podem ser verdadeiras, falsas,
necessariamente

verdadeiras,

possivelmente

verdadeiras e permitidamente verdadeiras.

verdadeiras,

obrigatoriamente
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Figura 8 – Proposições em SBVR (parcial)
Fonte: Adaptação de OMG, 2008

Para o domínio específico, esta diferenciação se mostra pouco prático. Pela
própria essência de regras de negócio, que são políticas de negócio e as orientam,
não poderia ser possível a existência de normas que fossem falsas, senão não
seriam normas aplicadas ao domínio específico.
Portanto mesmo com as possíveis variações que uma proposição possa ter,
para regras de negócio as proposições devem ser sempre verdadeiras, logo todas
as regras de negócio devem ser verdadeiras, caso contrário não seriam regras de
negócio.

3.10 Levantamento das regras de negócio
Para a OMG (2008), regras são proposições ou afirmações contextualizadas por
obrigações ou necessidades. São um conjunto de normas ou princípios que regem a
conduta e os procedimentos dentro de uma área particular de atividade,
descrevendo o que é possível ou permitido. A Figura 9 mostra a visão de regras
para o SBVR:
Regra: proposições que expressam necessidade ou obrigação. É um conjunto
de normas, definições e princípios de conduta que governam ou conduzem
processos dentro de uma área de atividade;
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Políticas do negócio: elementos da governança cujo propósito é orientar um
negócio;
Regra de negócio: conjunto de normas definidas para um negócio;
Regra estrutural: regras que expressam necessidade; são regras de
definição estrutural;
Regra de negócio estrutural: regra estrutural que é uma regra de negócio;
Regra de negócio operacional: regras que expressam obrigação; são regras
de negócio comportamentais.

Figura 9 – Regras em SBVR (parcial)
Fonte: Adaptação de OMG, 2008

A lógica formal, um dos aspectos do SBVR, possui certas extensões na lógica
modal, alética e deôntica, para representação de obrigações, proibições e
necessidades (BONATTI, 2004). A modalidade alética é caracterizada por
declarações de necessidade ou de possibilidade como em é necessário que p ou
em é possível que p ou em é impossível que p, descritos na Tabela 3. Já a
modalidade deôntica é caracterizada por declarações de obrigação, de dever ou de
permissão como em é obrigatório que p ou em é proibido que p ou em é
permitido que p, também descritos na Tabela 3.
As categorias das declarações de regras do SBVR, conforme descrito pela OMG
(2008), são apresentadas como:
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Declaração de regra: declaração que fornece informações, normas,
regulamentos ou procedimentos no sentido de resolver um problema ou uma
dificuldade ou como elemento de orientação.
Declaração de regra de negócio operacional: declaração de regra que
expressa uma regra operacional. É subcategorizada em: declaração de
obrigação, declaração de proibição e declaração de permissão restritiva.
Declaração de regra estrutural: declaração de regra que expressa uma
regra estrutural. É subcategorizada em: declaração de necessidade,
declaração de impossibilidade e declaração de possibilidade restritiva.
Declaração de permissão restritiva: declaração de regra de negócio
operacional que expressa uma permissão concedida somente quando uma
determinada condição é satisfeita.
Declaração de possibilidade restritiva: declaração de regra de estrutural
que

expressa

uma

possibilidade

reconhecida

apenas

quando

uma

determinada condição é satisfeita.

Figura 10 – Categorias das declarações de regras do SBVR
Fonte: Adaptação de OMG, 2008

Para o domínio específico a diferenciação entre é necessário que p e é
obrigatório que p se mostra pouco prática. Na realidade elas são equivalentes à luz
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das normas que orientam o negócio, como por exemplo em é necessário que
cliente tenha conta corrente e em é obrigatório que cliente tenha conta
corrente.
Da mesma forma é possível que e é permitido que também são equivalentes,
como por exemplo em é possível que um cliente tenha investimentos e em é
permitido que cliente tenha investimentos.
As é necessário que e é obrigatório que também são equivalentes, como por
exemplo em é necessário ter garantias se cliente for investidor e em é
obrigatório ter garantias se cliente for investidor.
Um último exemplo pode ser citado na comparação entre cliente inadimplente e
normal: Não pode existir / é proibido / não é permitido que cliente inadimplente
seja cliente normal. Assim entre cliente inadimplente e normal não deve haver
relacionamento.
Pelo exposto é possível efetuar uma simplificação na Figura 10 para conter
regra como generalização de regra operacional e regra estrutural conforme mostra a
Figura 11:

Figura 11 – Regras em SBVR (parcial)
Fonte: baseado em adaptações da Figura no 9

Analisando novamente as Figuras 8, 9 e 10, nas descrições e conceitos bem
como nos exemplos oferecidos pelo SBVR pode-se notar que ele se apega a
aspectos formais porém pouco claros sob o ponto vista dos analistas, tanto de
negócios como de sistemas. As definições são demasiadas e muitas vezes
equivalentes agregando pouco para quem trabalha com informática.
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3.11 Tipos de fatos x regras
Segundo as definições contidas no subitem 3.5.3.1 e 3.5.3.2 e analisando-se as
UACs extraídas do Artigo 86, contidas na Tabela 7, verifica-se que no SBVR não
existe uma grande diferenciação entre os tipos de fato e regras.
Os tipos de fato, representando relacionamentos entre os termos, tais como
atributos, generalizações, associações entre outros, são na verdade regras
estruturais.
Por outro lado as regras, proposições ou afirmações contextualizadas por
obrigações ou necessidades, podem ser tanto classificadas como regras
operacionais como estruturais.
Portanto, pelas características apontadas pelo SBVR e pelos exemplos
apresentados no método é possível afirmar que todas as UACs extraídas da
Instrução CVM no 409 são classificadas como regras.

3.12 Seleção das regras a serem automatizadas
A automatização de regras está relacionada com as políticas internas das
empresas tais como direcionamento, dificuldades operacionais, custos operacionais,
estrutura do negócio, mercado atuante, logística, entre outras, ou mesmo pelas
políticas externas, tais como políticas governamentais e aspectos culturais. Portanto
dependendo das estratégias das empresas as regras de negócio são ou não
automatizadas.
O fato é que existe uma preocupação do analista de negócio no que se refere às
estratégias empresariais sobre automatização de regras, mas, para este trabalho,
que considera as regras em si, não é conveniente tomar o papel do analista de
negócio nem entrar no mérito das estratégias empresariais sobre automatização de
regras.
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3.13 Interpretação e classificação das UACs
O próximo passo da análise é efetuar a representação das regras contidas na
Instrução CVM no 409 conforme os modelo de regras apresentados na Tabela 5,
usando as palavras reservadas do SBVR contidas na Tabela 3:

1) As UACs:
emissor do fundo pode ser instituição financeira
e
emissor do fundo pode ser companhia aberta
seguem o modelo termo 1 pode verbo termo 2 da Tabela 5:
emissor do fundo pode ser instituição financeira
emissor do fundo pode ser companhia aberta

Observa-se que não há perda das palavras originais das UACs e, usando-se
a Tabela 5, fica claro que elas são classificadas como do tipo RESTRIÇÃO
ESTRUTURAL.
Já foi citado que a Instrução CVM no 409 também possui um papel orientador
dos negócios financeiros. Neste sentido, a palavra reservada pode é
importante para enumerar e contextualizar as possibilidades que determinado
termo pode ter para o domínio específico, como no exemplo citado, em que
o emissor do fundo pode ser instituição financeira ou companhia aberta.

2) A UAC:
fundo deve observar limite de concentração por emissor
pode ser reinterpretada usando o modelo termo 1 deve verbo termo 2 da
Tabela 5:
fundo deve ser no máximo limite de concentração por emissor
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Este exemplo mostra a dificuldade encontrada na interpretação dos verbos
usados nas UACs. O verbo observar pode ser interpretado como acatar,
assistir, comentar, estudar, mencionar, notar, olhar, perceber, ver, entre
outros (FERREIRA, 2010). Na UAC o verbo observar significa estar abaixo
do valor máximo n, onde n é o limite de concentração.
Na realidade isto é um problema de ambigüidade na interpretação da regra
em linguagem natural, não do SBVR. O que se observa no exemplo é que o
SBVR pode ajudar a deixar a regra mais clara retirando-se as ambigüidades
do verbo observar.
Para o analista de sistema esta reinterpretação também é muito interessante,
pois comparações restritivas, como apresentadas no exemplo, também estão
presentes no dia-a-dia dos desenvolvedores de sistemas.
Trata-se de uma regra do tipo RESTRIÇÃO ESTRUTURAL, conforme
modelo contido na Tabela 5.

3) As UACs:
o fundo deve observar um limite de concentração por emissor até
20% do patrimônio líquido do fundo quando o emissor for
instituição financeira
e
o fundo deve observar um limite de concentração por emissor até
10% do patrimônio líquido do fundo quando o emissor for
companhia aberta
podem ser reinterpretadas usando o modelo de regra:

se termo 1 operador [termo 2 | valor | lista de valores]
então termo 3 operador termo 4

Assim, segue a reinterpretação:

se emissor é instituição financeira
então concentração deve ser no máximo 20% do patrimônio líquido
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se emissor é companhia aberta
então concentração deve ser no máximo 10% do patrimônio líquido

Tratam-se de regras do tipo CONDICIONAL CONCLUSIVA, conforme
modelo contido na Tabela 5.
As mesmas UACs podem ser reinterpretadas por uma combinação entre os
tipos CONDICIONAL CONCLUSIVA e CONDICIONAL DE AÇÃO conforme:

se emissor é instituição financeira
então concentração total = ∑(ordem)
se concentração total > patrimônio líquido * 0.2
então alertar

se emissor é companhia aberta
então concentração total = ∑(ordem)
se concentração total > patrimônio líquido * 0.1
então alertar

Do ponto de vista de interpretação, as duas formas são corretas e
equivalentes, mas do ponto de vista estratégico do negócio a segunda
reinterpretação parece ser um pouco melhor que a primeira porque apresenta
um tratamento de exceções. Portanto a formalização da UAC mostrou-se
eficiente pois com a segunda reinterpretação descobriu-se que a regra pode
ser condicionada a um tratamento de exceções que eventualmente não
tenha sido visto pelo analista de negócio.

A Tabela 8 apresenta uma proposta de representação das regras extraídas do
Artigo 86, usando as palavras reservadas do SBVR, conforme sugere os modelos
para regras apresentados na Tabela 5:
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Tabela 8 – Representação de regras extraídas do Artigo 86 (parcial)
instituição financeira é um emissor de fundo
companhia aberta é um emissor de fundo
fundo deve ser no máximo limite de concentração por emissor
se emissor é instituição financeira
então concentração total = ∑(ordem)
se concentração total > patrimônio líquido * 0.2
então alertar
se emissor é companhia aberta
então concentração total = ∑(ordem)
se concentração total > patrimônio líquido * 0.1
então alertar

A totalidade da representação das regras usando as palavras reservadas do
SBVR, contidos nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98, encontram-se no Apêndice G.

3.14 Conclusão
Este capítulo apresentou as estruturas básicas da instrução CVM no 409, com
seus artigos, parágrafos, itens, entre outros.
Também apresentou uma estratégia para extração de regras de negócio
contidos na Instrução CVM no 409 seguindo-se os passos de:
Levantamento dos termos;
Transformação do texto em Unidades Atômicas de Conhecimento (UAC);
Separação nas UACs dos fatos e das regras de negócio;
Seleção das regras a serem automatizadas e
Interpretação e classificação das UACs.
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Além disso o capítulo discorreu sobre a compilação do vocabulário de negócio,
efetuando também considerações sobre a decomposição das regras da Instrução
CVM no 409 em declarações mais simples e as diferenças entre termos, tipos de fato
e regras de negócio.
Também foram observadas algumas dificuldades, relatadas ao longo do
capítulo, entre elas, o nível de abstração do SBVR e as reinterpretações das UACs
em regras de negócio. Na primeira, pela dificuldade no entendimento de certos
conceitos, como nas definições de tipo de fato e regras, faltando ao SBVR exemplos
com definições consistentes. Já na segunda, pela dificuldade de uma reinterpretação
única, tanto do ponto de vista do analista de negócios como dos desenvolvedores de
sistemas.
O próximo capítulo apresenta a construção do Diagrama de Classes pela
seleção das classes e atributos e a passagem para o modelo conceitual utilizandose a modelagem UML, por meio da construção de Diagrama de Classes. É a
passagem do nível de abstração do analista de negócios para o nível de abstração
do analista de sistemas.
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4 CONSTRUÇÃO DO DIAGRAMA DE CLASSES

4.1 Introdução
Completando o método para extração de regras, faz-se necessário promover a
passagem do nível de abstração do analista de negócios para o nível de abstração
do analista de sistemas.
Assim as sentenças contidas na Instrução CVM nº 409, decompostas em
declarações mais simples são separadas em regras estáticas e dinâmicas.
As regras estáticas serão representadas por meio de um modelo conceitual, em
UML, utilizando Diagramas de Classes. As regras dinâmicas serão representadas
por meio da utilização do metamodelo SBVR, conforme explicado no item 3.5.
Dentre as ferramentas para modelagem existentes, tais como ER (EntityRelationship), UML (Unified Modeling Language), IE (Information Engineering),
IDEF1X (Integration Definition for Information Modeling), entre outros, este trabalho
adota a modelagem UML, por meio de Diagrama de Classes porque ela é
amplamente utilizada nas metodologias orientadas a objetos e abrange os conceitos
de modelagem necessários.
Este capítulo dá ênfase somente às regras estáticas, relacionadas aos
Diagramas de Classes, mas discorre resumidamente sobre as regras dinâmicas.

4.2 Considerações iniciais
Praticamente todas as considerações apresentadas até agora estavam sob a
ótica do analista de negócio. Algumas considerações precisam ser mais detalhadas
para promover a passagem para a ótica do analista de sistemas.
Dentre elas, as mais relevantes são aquelas relacionadas com os modelos de
regras, contidas na Tabela 5, e as palavras reservadas do SBVR, apresentadas na
tabela 3, quando comparada a classificação de regras
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4.3 Análise e reinterpretação da Tabela 5
Para a área de desenvolvimento as separações apresentadas na Tabela 5 para
as classificações de TIPO DE FATO e DE RESTRIÇÃO ESTRUTURAL não fazem
sentido, pois ambas expressam relacionamentos entre entidades, podendo ser
agregadas em uma única classificação.
Observa-se que nas palavras chaves do SBVR as letras p e q representam
expressões de proposições e as letras m e n representam o uso de um número
inteiro.
Estas expressões de proposições não foram consideradas no modelo
apresentado para CONDICIONAIS CONCLUSIVAS. Assim, para se completar o
modelo apresentado, a palavra expressão é adicionada à formação do modelo
CONDICIONAIS CONCLUSIVAS em conjunto com a palavra termo, conforme:
se [termo 1 | expressão] operador [ [termo 2 | expressão] | valor |
lista de valores] [e | ou novamente]
então [termo 3 | expressão] operador [termo 4 | expressão]

Da mesma forma alguns operadores lógicos não foram considerados no modelo
apresentado para CONDICIONAIS CONCLUSIVAS. É o caso dos operadores xor,
nor e nand de uso comum entre os analistas de sistemas. Sendo assim, para se
completar o modelo apresentado, os operadores lógicos: xor, nor e nand são
adicionados à formação do modelo CONDICIONAIS CONCLUSIVAS, conforme:
operador:
• lógicos (e, ou, xor, nand, nor)

Assim, considerando as últimas considerações e os comentários ao modelo de
regras e as palavras reservadas do SBVR chega-se a Tabela 9 contendo os
modelos de regras para a Área de Desenvolvimento.
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Tabela 9 – Quadro com modelos de regras – Área de Desenvolvimento
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4.4 Palavras reservadas do SBVR e classificação de regras
Fazendo uma análise das palavras reservadas do SBVR, Tabela 3, observa-se
que não há uma ligação entre as elas e os termos usados para classificação das
regras, Tabela 9.
O SBVR não discorre sobre estruturação de regras, e ele, por si só, não dá
condições para efetuar uma classificação de regras utilizando suas palavras
reservadas. Nem mesmo Halle (2002), Ross (2001) e a BRG (2000) consideraram
esta idéia.
Assim, este trabalho propõe a criação de uma tabela ligando as classificações
de regras, Tabela 9, com as palavras reservadas do SBVR, apresentadas na Tabela
3, como uma tentativa de facilitar a utilização das palavras reservadas do SBVR
para classificação de regras.

Tabela 10 – Palavras reservadas do SBVR x classificação de regras
Palavras reservadas do SBVR

Classificação de Regras

Quantificação

conforme modelo Tabela 9

Cada

Restrição Estrutural

Algum(a)

Restrição Estrutural

ao menos um

Restrição Estrutural

ao menos n

Restrição Estrutural

no máximo um

Restrição Estrutural

Palavras reservadas do SBVR

Classificação de Regras

Quantificação

conforme modelo Tabela 9

no máximo n

Restrição Estrutural

exatamente um

Restrição Estrutural

exatamente n

Restrição Estrutural

no mínimo n e no máximo m

Restrição Estrutural

mais do que um

Restrição Estrutural

Observação

Restrição de Multiplicidade

Observação

Restrição de Multiplicidade
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Tabela 10 – Palavras reservadas do SBVR x classificação de regras
(continuação)

operações lógicas
não é o caso de p
peq

p ou q

p ou q, porém não ambos

se p então q

q se p

p se e somente se q

não ambos verdadeiros: p e q

não ambos falsos: p e q

p independente de q

Restrição Estrutural
Condicional Conclusiva ou
Condicional de Ação
Condicional Conclusiva ou
Condicional de Ação
Condicional Conclusiva ou
Condicional de Ação
Condicional Conclusiva ou
Condicional de Ação
Condicional Conclusiva ou
Condicional de Ação
Condicional Conclusiva ou
Condicional de Ação
Condicional Conclusiva ou
Condicional de Ação
Condicional Conclusiva ou
Condicional de Ação
Restrição Estrutural ou
Derivação

não é expressão
Conjunção

Disjunção

Disjunção exclusiva

Implicação

Implicação

Implicação

Formulação nand

Formulação nor

Formulação whether-or-not

Palavras reservadas do SBVR

Classificação de Regras

operações modais

conforme modelo Tabela 9

é obrigatório que p

Restrição Estrutural

deve

é proibido que p

Restrição Estrutural

não deve

é necessário que p

Restrição Estrutural

deve

é impossível que p

Restrição Estrutural

não deve

é possível que p

Restrição Estrutural

é permitido que p

Restrição Estrutural

Observação

deve ter ao menos
constante
deve ter ao menos
constante
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Tabela 10 – Palavras reservadas do SBVR x classificação de regras
(continuação)

palavras reservadas especiais
… deve / tem que …

Restrição Estrutural

… não deve …

Restrição Estrutural

… sempre …

Restrição Estrutural

deve

… nunca …

Restrição Estrutural

não deve

… pode …

Restrição Estrutural

opção

palavra-reservada somente se
… pode … somente se p
… não pode … se não p

Condicional Conclusiva ou
Condicional de Ação
Condicional Conclusiva ou
Condicional de Ação

é permitido que q somente se

Condicional Conclusiva ou

p

Condicional de Ação

é obrigatório que não q se não

Condicional Conclusiva ou

p

Condicional de Ação

é possível que q somente se p

é necessário que q se não p

Condicional Conclusiva ou
Condicional de Ação
Condicional Conclusiva ou
Condicional de Ação

4.5 Utilização de Primitivos Gráficos (PGs) em UML
Um Diagrama de Classes descreve os tipos de objetos (classes), sejam eles do
negócio, da análise ou do projeto, e os vários tipos de relacionamentos entre eles,
bem como os respectivos atributos e operações.
Para auxiliar a construção do Diagrama de Classes, este trabalho utiliza alguns
Primitivos Gráficos (PGs). São elementos gráficos ou representações visuais,
derivados do UML, contendo informações sobre uma dada regra de negócio.
Os PGs são construídos a partir do quadro contendo os modelos de regras,
apresentado na Tabela 9, conforme mostra a Tabela 11:
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Tabela 11 – Modelos de Regras x PGs
termo:
O

primeiro

PG

é

aquele

utilizado

na

representação de termo. Sua representação é a
mais simples, necessitando-se somente de uma
classe em UML.

termo

também

pode

ser

atributo

quando

descreve um aspecto ou qualidade de outro termo

de restrição estrutural:
Há mais de um PG para representação de
restrição estrutural:

termo 1 verbo termo 2:
Associação entre as classes.

A associação

possui um nome, normalmente um verbo.

termo1 é uma generalização | especialização de termo2:
Relacionamento de herança entre classes. Na
generalização a classe mais específica, chamada
de subclasse, herda todos os atributos, operações
e as associações da superclasse.
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Tabela 11 – Modelos de Regras x PGs (continuação)

termo 1 é composto de termo 2:
Associação do tipo todo/parte. A composição
indica que uma das classes do relacionamento é
uma parte dependente da classe principal. Neste
tipo de relacionamento as partes estão contidas
na classe principal e dependem dele para existir.
Na composição a existência das partes não faz
sentido sem a existência uma classe principal, o
todo.

termo 1 é agregação de termo 2:
Também é uma associação do tipo todo/parte. A
agregação indica que uma das classes do
relacionamento é uma parte, ou está contida em
outra classe. Neste tipo de relacionamento as
partes podem existir independentemente da
existência da classe principal, o todo. As palavras
chaves usadas para identificar uma agregação
são: consiste de, contém, é parte de.

termo 1 deve estar na lista a, b, c
Este PG é representado por uma classe e pela
enumeração de atributos
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Tabela 11 – Modelos de Regras x PGs (continuação)

termo 1 deve ter ao menos n de termo 2
Este PG é representado por uma associação
entre

classes

onde

foi

adicionado

a

representação da multiplicidade n..*

termo 1 deve ter no máximo n de termo 2
Este PG é representado por uma associação
entre

classes

onde

foi

adicionado

a

representação da multiplicidade *..n

termo 1 deve ter mais do que um termo 2
Este PG é representado por uma associação
entre

classes

onde

foi

adicionado

a

representação da multiplicidade 1..n

termo 1 deve ter exatamente n de termo 2
Este PG é representado por uma associação
entre

classes

onde

foi

adicionado

a

representação da multiplicidade n

de derivação:
O PG de derivação pode ser grafado como uma
derivação em UML, utilizando entre parênteses
cálculos envolvendo os atributos das classes.
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Tabela 11 – Modelos de Regras x PGs (continuação)
condicional conclusiva:
O PG de condicional conclusiva é uma
sentença que se for verdadeira um atributo é
derivado.

condicional de ação:
O PG de condicional de ação é representado
por um Diagrama de Classes em conjunto com
expressões em OCL, completando as descrições
da condicional de ação.
O PG de condicional de ação representa uma
declaração contendo um teste de uma condição
que, quando verdadeira, inicia outro evento,
processo ou atividade do negócio, limitando ou
controlando as ações no negócio.

context
termo1::condicional_de_acao inv:
let condicao : boolean =
termo2.mensagem()
if self.condicao = true
termo1.acao()
end if
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Mais a frente, neste capítulo, será fornecido um exemplo utilizando-se os PGs da
Tabela 11 para geração do Diagrama de Classes a partir do Artigo 86 (parcial).

4.6 Especificação de classes e atributos
Varrendo-se o vocabulário contido nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98 é possível
efetuar a seleção das classes e dos atributos, tendo em vista a construção do
Diagrama de Classes.
O método utilizado para esta seleção é o mesmo que aquele adotado na
modelagem de dados onde classe é uma entidade ou um objeto existente no mundo
real, com identificação distinta e significado próprio para o negócio.
Cada entidade representa objetos com as mesmas características ou atributos.
São estes atributos ou propriedades que identificam as entidades, ou seja, uma
entidade é representada por um conjunto de atributos.
A Tabela 12 contem a separação entre classe e atributo do vocabulário contido
no Artigo 86. A totalidade desta separação encontra-se no Apêndice H. Todavia é
necessário lembrar que não está sendo representado todas as classes para o
domínio específico, pois como citado anteriormente, somente parte das regras,
aquelas contidas na Instrução CVM nº 409, Artigos n os 86, 87, 92, 95b e 98, foram
apresentadas e classificadas como estáticas.

Tabela 12 – Vocábulos separados em classes e atributos do Artigo 86 (parcial)
Vocábulo

Tipo (classe / atributo) Classe

Banco Central do Brasil

classe (especializada)

emissor

classe

Emissor

companhia aberta

classe (especializada)

Emissor (genérica)

Classe
relacionada

Contraparte

Emissor,

(genérica)

Fundo
Ativo,
Contraparte
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Tabela 12 – Vocábulos separados em classes e atributos do Artigo 86 (parcial)
Vocábulo

Tipo (classe / atributo) Classe

instituição financeira

classe (especializada)

Classe
relacionada

Emissor (genérica)
Administrador,

fundo

classe

Fundo

Contraparte,
Investidor,
Ordem

limite de concentração

atributo

Emissor

classe de fundo

atributo

Fundo

patrimônio líquido

atributo

Fundo

4.7 Passagem para o modelo conceitual – Diagrama de Classes
As regras estáticas especificam como o negócio organiza as estruturas com as
quais ele opera. São regras que suplementam as definições.
Considerando-se os critérios apontados neste capítulo para construção do
Diagrama de Classes é possível a geração do Diagrama de Classes a partir das
regras de negócio, identificadas na Instrução CVM nº 409.
As regras estáticas, identificam elementos de composição do Diagrama de
Classe: classe, atributo, tipos de relação entre classes e a multiplicidade das
relações.
A Figura 12 utiliza-se dos PGs, descritos neste capítulo, para a construção do
Diagrama de Classes a partir do Artigo 86 (parcial).
Este Artigo discorre sobre limites de concentração por emissor, podendo-se
destacar quatro classes: Fundo, Emissor, Instituição Financeira e Companhia
Aberta, sendo estas duas últimas classes uma especialização da classe Emissor.
Para melhorar o entendimento faz-se necessário adicionar mais duas classes ao
exemplo: Ativo, Operação. O relacionamento entre Ativo – Emissor, Operação –
Ativo, Fundo – Operação e Fundo – Emissor é de associação entre classes. Vale
a pena ressaltar que as classes Ativo, Operação não fazem parte do Artigo 86,
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inciso I e II, e somente foram colocadas na figura como forma de enriquecer o
exemplo.

Figura 12 – Diagrama de Classes gerado a partir do Artigo no 86 (parcial)
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A condicional de ação deste exemplo pode ser representada com expressões
em OCL, conforme:
context emissor::calculoLimiteConcentracao inv:
let concentracaoTotal : double =

∑ self.getAtivo().getOrdem().getFundo().getPatrimonioLiquido()


self.getLimitePercentual()

let concentracaoOrdem : double =

∑ self.getAtivo().getOrdem().getValorOrdem ()
if self. concentracaoOrdem > self.concentracaoTotal
self.alertaConcentracao()
end if

O Diagrama de Classes completo gerado a partir dos Artigos n os 86, 87, 92, 95b
e 98 encontra-se no Apêndice I.

Conforme mencionado anteriormente, este capítulo dá ênfase às regras
estáticas, relacionadas aos Diagramas de Classes. Mas, com relação às regras
dinâmicas:
Para possuir posições em determinados ativos de uma dada carteira financeira,
os gestores executam ordens financeiras conforme suas estratégias de mercado. Os
gestores precisam então, verificar se suas carteiras estão adequadamente em
conformidade com as normas do Mercado Financeiro Brasileiro, se utilizando para
tanto das resoluções contidas nas Instruções da CVM, em particular a Instrução da
CVM nº 409.
Conforme apontado nos item 3.5, as regras atômicas, descritas em linguagem
natural, elencadas conforme uso dos analistas de negócio e registradas no Apêndice
G, são escritas na estrutura do metamodelo SBVR, utilizando-se das expressões em
Português Estruturado assim descrito no item 2.9 e das palavras reservadas do
SBVR, Tabela 3.
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A Tabela 13 apresenta parte desta representação. A totalidade da representação
das regras dinâmicas em SBVR, contidos nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98,
encontram-se no Apêndice G.
São utilizadas as mesmas notações e convenções adotadas para a
apresentação do vocabulário em SBVR, conforme descrito no item 3.4.

Tabela 13 – Representação das regras dinâmicas em SBVR (parcial)
se emissor é instituição financeira
então concentração é no máximo 20% do patrimônio líquido
se emissor é companhia aberta
então concentração é no máximo 10% do patrimônio líquido
se emissor é fundo de investimento
então concentração é no máximo 10% do patrimônio líquido
se emissor é pessoa física
então concentração é no máximo 5% do patrimônio líquido
se emissor não é companhia aberta ou instituição financeira e
se emissor é pessoa jurídica de direito privado
então concentração é no máximo 5% do patrimônio líquido
se emissor é a União Federal
então concentração é no máximo 100% do patrimônio líquido
é mesmo emissor de um ativo financeiro
se e somente se é de um mesmo grupo econômico
se emissor é de um grupo econômico
então é necessário que emissor seja
controlador ou controlado ou coligado ou de controle comum
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Tabela 13 – Representação das regras dinâmicas em SBVR (parcial) (continuação)
se é controlador então é titular de direito
e pode eleger mais do que um administradores
se e somente se tem preponderância em deliberação
é coligada se e somente se é pessoa jurídica
e é titular de no mínimo 10% capital social
ou sempre que não for sua controladora
e é titular de no mínimo 10% patrimônio de outra pessoa jurídica

4.8 Conclusão
Neste capítulo foi apresentada a uma proposta para geração de Diagramas de
Classes a partir das regras de negócio e a utilização dos Primitivos Gráficos (PG)
para auxiliar na construção do Diagrama de Classes a partir das notações da
modelagem UML, bem como a separação das regras estáticas contidas na Instrução
CVM nº 409, base para construção e desenvolvimento do Diagrama de Classes.
No próximo capítulo é realizada a análise dos resultados encontrados na
extração e representação das regras de negócio contidas na Instrução CVM nº 409 e
das dificuldades e eficácia na transformação de regras em linguagem natural para o
padrão SBVR.
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

5.1 Introdução
Neste capítulo, é apresentada a relação das dificuldades encontradas neste
trabalho, tanto do ponto de vista da tradução quando da aplicação do metamodelo
SBVR em um caso prático, além da análise do poder de expressão do SBVR para
geração das regras. Também aponta as dificuldades na extração e representação de
regras no nível de abstração do analista de negócios e do analista de sistemas.

5.2 Português estruturado
A primeira dificuldade encontrada ao se estudar o metamodelo SBVR está
relacionado ao fato de que o metamodelo está escrito em Inglês. A tradução dos
termos e expressões do Inglês para o Português, procurando-se respeitar e manter
a estrutura original, pode provocar erros gramaticais nas proposições muitas vezes
por falta de palavras, sem falar no fato do SBVR não se utilizar de palavras no plural.
Assim, quando da formulação das expressões em português estruturado das
regras de negócio, algumas proposições ficam um pouco estranhos à notação da
Língua Portuguesa usual como por exemplo observado:
a. na passagem do Artigo 86, parágrafo 1o, inciso II (parcial):
“... considerar-se-ão como de um mesmo emissor os ativos financeiros de
responsabilidade de emissores integrantes de um mesmo grupo
econômico ...”

b. para a correspondente UAC (Apêndice F):
É considerado como de um mesmo emissor o ativo financeiro de
responsabilidade de emissor integrante de um mesmo grupo
econômico
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c. e depois para a correspondente regra, escrita conforme modelo contido na
Tabela 9 utilizando as palavras reservadas do SBVR, apresentadas na
Tabela 3:
é exatamente emissor de um ativo financeiro
se e somente se pertença a exatamente um grupo econômico

Uma possível solução para o problema do português estruturado seria a tradução
do SBVR para outros idiomas, no caso do idioma português.

5.3 Vocabulário do domínio específico
Outro ponto importante e que requereu um pouco mais de atenção e cuidado foi
no levantamento dos termos na definição do vocabulário do negócio.
Utilizando o termo índice como exemplo pode-se observar que índice sozinho
não é expressivo para o domínio específico, dependendo de uma contextualização.
Por este motivo o termo índice se parece vago e ambíguo. Assim, depende do
contexto que está inserido, o termo índice pode ser: índice de ações se referindo ao
índice BOVESPA de ações ou a um derivativo de índice futuro, ou ainda índice de
mercado como um termômetro do mercado financeiro.
Os termos classe e classe de fundo, também levantados da Instrução CVM no
409, podem ser citados como exemplos de termos ambíguos e dependentes de
contextualização
Aliás, outro problema dos termos são os sinônimos como em ativo financeiro e
ordem financeira.

Por outro lado, em um vocabulário completo os dois termos

devem ser definidos.
Para dirimir o problema, a definição do vocabulário deve ser feita por alguém que
tenha um bom conhecimento do negócio, para que determinados termos,
considerados conhecidos e triviais no dia a dia do negócio, não sejam deixados de
fora e não apareçam no vocabulário ou mesmo sejam mal contextualizados,
tornando posteriores entendimentos de termos e regras mais difíceis por
profissionais menos qualificados no assunto.
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Esta definição não deveria ser realizada pelo analista de sistema, pois ele não
está familiarizado com os termos do negócio podendo vir a interpretar um termo de
forma diferente de seu contexto.

5.4 Identificação dos termos e fatos
Durante a fase de levantamento e extração de regras contidas na Instrução CVM
no 409, a identificação dos termos e fatos foi relativamente facilitada pois se tratava
de um domínio específico e conhecido pelo autor, a área financeira.
Todavia, a identificação de termos e fatos levantou outra dificuldade encontrada
durante o estudo do caso: muitos termos e expressões contidos na Instrução são
advocatícios e suas interpretações e contextualizações dependem não somente das
áreas de negócio mas também das áreas jurídicas das empresas financeiras.
Por outro lado, a identificação de termos e fatos pelo analista de sistemas pode
ser um problema, dado que esta atividade lhe é estranha e não pertencente ao seu
nível de abstração.
Assim, completando o item 5.3, o levantamento de termos e fatos não é uma
tarefa isolada e de exclusividade do analista de negócio, dependendo muitas vezes
de outras áreas das empresas, como neste estudo de caso a área jurídica.

5.5 Extração das regras
Uma dificuldade encontrada foi na definição das UACs durante a etapa de
extração das regras. Mesmo seguindo o método descrito neste trabalho para
representação das regras, existem várias possibilidades de se escrever uma regra,
seja pela escolha de palavras reservadas ou mesmo por variações na interpretação
das sentenças do documento original.
Para dirimir o problema foram escritas as possíveis regras candidatas, das quais
foi escolhida aquela que contivesse uma escrita de acordo com as palavras
reservadas do SBVR, conforme o exemplo a seguir extraído do Artigo 87, inciso II,
alínea a, que mostra a mesma UAC escrita de diferentes maneiras:
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Não haverá limite de concentração por modalidade de ativo financeiro
para o investimento em títulos públicos federais;
Desconsiderar a concentração por modalidade de ativo financeiro para
investimentos em títulos públicos federais;

E procurando verificar em qual modelo esse tipo de regra se adequaria, escrevese a UAC:
Se investimento é em títulos públicos federais desconsiderar a
concentração por modalidade de ativo financeiro.

O que foi reescrito no formato do SBVR, respeitando-se o modelo da Tabela 9, é
mostrado a seguir:
se ativo é título público federal
então concentração por modalidade é
no máximo 100% do patrimônio líquido

5.6 Associação entre UACs

Outra observação é aquela relacionada com a possibilidade da existência de
algum tipo de associação entre as UACs, como aquelas observadas na Tabela 7,
contendo as UACs extraídas do Artigo 86 (parcial):
fundo deve observar limite de concentração por emissor;
emissor do fundo pode ser instituição financeira;
emissor do fundo pode ser companhia aberta;

Além de uma associação do ponto de vista de negócio elas também apresentam
uma associação em nível estrutural, Fundo e Emissor, que foi posteriormente
representada no Diagrama de Classes da Figura 12 (página 87).
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Para o analista de negócio esta atividade é estranha e não pertencente ao seu
nível de abstração. Ele não possui a formação necessária, nem a visão do analista
de sistemas para identificar associações ou mesmo hierarquias entre objetos do
negócio, atividade pertinente ao analista de sistema.
Assim como nos últimos itens, o levantamento de associações entre UACs não é
uma tarefa isolada e depende de pessoal qualificado para sua execução. Portanto, o
analista de sistema pode ajudar o analista de negócios no levantamento de
associações entre UACs.

5.7 Classificação das regras
A CVM no 409 possui RESTRIÇÃO ESTRUTURAL, CONDICIONAL CONCLUSIVA
e CONDICIONAL DE AÇÃO como tipos de classificações de regras. A maioria das
regras de negócio extraídas da Instrução possuem um formato se-então-senão,
classificadas como CONDICIONAL CONCLUSIVA.
Os exemplos dos dois últimos capítulos somente abordaram parte do Artigo 86
da Instrução CVM no 409. Efetuando-se uma leitura sobre a Instrução é possível
identificar todos os tipos de classificação de regras. Muitas delas poderiam ser
classificadas como regras DE DERIVAÇÃO contendo uma declaração com algum
algoritmo matemático.
O problema é que não existe uma classificação de regras no SBVR e, conforme
apontado por Date (2000), BRG (2000), Ross (2001), Halle (2001), entre outros
autores estudados neste trabalho, isto não é algo novo.
Não existe um consenso entre os autores sobre as classificações de regras e
dependendo de cada autor, as classificações podem apresentar características mais
voltadas para a área tecnologia ou mais para o negócio.
Como exemplo citam-se Ross (2001) e Halle (2001), que direcionaram suas
argumentações para o negócio sem se preocupar com conceitos e recursos
tecnológicos.
Diferentemente deles, as classificações apresentadas por Date (2000), que
direciona suas argumentações para regras estruturais e de restrição em banco de
dados, apresentam características que as aproximam da área tecnológica.
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Esta falta de consenso não contribui em nada do ponto de vista de possuir-se
uma linguagem comum entre o analista de negócios e o desenvolvedor de sistemas.
Assim, na transformação das regras para o SBVR, seria desejável que se tenha
alguma classificação de regras, apoiando a definição de tipos de regras ou ao
menos facilitando a utilização das palavras reservadas do SBVR.

5.8 Palavras reservadas do SBVR e classificação de regras
Outra dificuldade, também encontrada na fase de classificação das regras, foi a
tentativa da utilização das palavras reservadas do SBVR na classificação de regras.
Não é possível a classificação de regras utilizando-se restritamente as palavras
reservadas do SBVR, pois não há uma ligação entre as palavras reservadas do
SBVR e os termos usados para classificação das regras.
Mesmo as classificações sugeridas por Halle (2002), Ross (2001) e a BRG
(2000) não consideraram esta possibilidade e deixaram de discorrer sobre como os
termos usados para suas classificações de regras poderiam se relacionar com as
palavras reservadas do SBVR.
O SBVR é posterior a esses autores. Por esse motivo seria necessário, por parte
dos autores, uma revisão das classificações sugeridas. Tampouco o SBVR utilizou
as classificações dos autores, sendo necessário compatibilizar a utilização.
A solução encontrada neste trabalho foi a criação da Tabela 10 incluindo na
classificação de regras, contidas na Tabela 9, as palavras reservadas do SBVR,
apresentadas na Tabela 3, na tentativa de facilitar a utilização das palavras
reservadas do SBVR para classificação de regras.

5.9 Representação da lógica
Outra dificuldade está relacionada com a Lógica Formal do SBVR. Apesar de o
metamodelo estar bem construído em termos conceituais, a escolha de palavras
adequadas para cada situação não é algo muito intuitivo.
Mesmo nas descrições sobre formulações lógicas do SBVR há uma dificuldade
no entendimento de certos conceitos como as diferenciações entre tipo de fatos,
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papel na ligação e papel do tipo de fato. Faltam exemplos e mesmo em conceitos
mais simples a interpretação é duvidosa, como por exemplo observado na definição
de tipo de formulação lógica extraída da documentação do SBVR (BRG, 2005), em
que o colorido e o estilo da fonte apresentados são próprios da documentação do
SBVR:
tipo de formulação lógica
Definição: tipo de objeto que especializa o conceito „formulação lógica‟ e
que classifica uma formulação lógica basedo na presença ou
ausência de uma operação lógica principal ou de quantificação.
Nota:

A ausência de um operador lógico principal occorre para uma
formulação atômica ou instanciação de formulação.

Exemplos: negação lógica, conjunção, quantificação universal.

ou em:
formulação lógica restringe variável
Exemplos: A proposição que se entende por uma quantificação universal.
. A quantificação universal introduz uma variável.
. . A variável varia sobre o conceito de „aluguel de carro‟.
. . A variável está restrita por uma formulação atômica.
. . . A formulação atômica está baseada no tipo de fato „carro
está inoperável‟.
. . . . O papel de „carro‟ está vinculado à variável.
. O escopo do quantificador universal sobre uma formulação
atômica.
. . A formulação atômica está baseada no tipo de fato „aluguel de
carro está indisponível‟.
. . . O papel de „aluguel de carro‟ está vinculado à variável.

111

Analisando as descrições e conceitos bem como os exemplos oferecidos pelo o
documento que descreve o SBVR, pode-se notar que ele se apega a aspectos
formais, porém pouco claros sob o ponto vista dos analistas, tanto de negócios como
de sistemas. As definições são demasiadas e muitas vezes equivalentes. É o caso
das proposições em SBVR que podem ser verdadeiras, falsas, necessariamente
verdadeiras,

possivelmente

verdadeiras,

obrigatoriamente

verdadeiras

e

permitidamente verdadeiras. Por serem regras de negócio não poderia ser cabível
ou possível sua existência se elas fossem falsas. Portanto, mesmo com as possíveis
variações que uma proposição possa ter, para regras de negócio as proposições
devem ser sempre verdadeiras.
Outra diferenciação pouco prática para o domínio específico é aquela entre é
necessário que p e é obrigatório que p. Em termos práticos, do ponto de vista do
analista de sistemas elas são equivalentes. Da mesma forma é possível que p e é
permitido que p são equivalentes.
Uma proposta de solução é a utilização de somente uma das formas descritas
na formação das regras como por exemplo: é obrigatório que p e é possível que
p.
Outro ponto verificado está relacionado com as palavras reservadas de
operações lógicas, contidas na Tabela 3, mais especificamente com p
independente de q. Esta é uma formulação isolada, pois independente aqui
significa que interessa p se q é autônomo e, para formulações de regras de
negócio, isto parece pouco prático.

5.10

Regras e eventos

Para o domínio específico, alguns eventos são importantes e necessitariam ser
considerados na formação das regras de negócio.
São eventos relacionados aos fluxos de trabalho das operações que, sob o
ponto de vista de sistemas, efetuam uma ação considerando determinadas
mudanças nos atributos das operações como por exemplo, data da execução da
operação ou data de vencimento do ativo.
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Outros eventos estão relacionados ao controle de duas ou mais operações em
que uma deve ser negociada no mercado antes, chamado no domínio específico de
contingenciamento de operações.
Isto exige a representação de eventos o que vai possibilitar futuro controle de
ações disparadas por eles, e disparo de execução de regras em seqüência.
Assim, como citado anteriormente, apesar do metamodelo estar bem construído,
ele não inclui formas para representar eventos e uma possível solução seria efetuar
uma adaptação do SBVR para incluir formas de representação de eventos.

5.11

Regras a serem automatizadas

Como escrito no capítulo 3 a automatização de regras está diretamente
relacionada às políticas internas e externas das empresas, entre elas: custos
operacionais,

estrutura

do

negócio,

mercado

atuante,

logística,

políticas

governamentais e aspectos culturais. Portanto dependendo das estratégias das
empresas as regras de negócio são ou não automatizadas.
Esta preocupação foge do domínio do analista de negócio e do analista de
sistemas, visto que não é da responsabilidade deles o direcionamento estratégico da
empresa.

5.12

Reinterpretação das UACs
Na reinterpretação de regras tendo por objetivo a passagem de regras do nível

de abstração do analista de negócios para o nível de abstração do analista de
sistemas também não é uma tarefa fácil.
Tomando como exemplo a UAC emissor do fundo pode ser instituição
financeira, contida na Tabela 5, é possível efetuar a inversão dos termos da regra
para instituição financeira é um emissor de fundo facilitando a interpretação da regra
pelo analista de sistema, para que a abstração generalização/especialização se
torne visível.
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Mas para que a primeira regra, pertencente à visão do analista de negócio seja
transformada na segunda regra, pertencente à visão do desenvolvedor, é necessário
que alguém, com conhecimentos nas duas áreas exercite a transformação.
Não é comum que analistas de negócios efetuem transformações nas regras
para uma visão de desenvolvedores de sistemas e, sob o ponto de vista do
desenvolvedor, o analista de negócios poderia ter dificuldades na reinterpretação.
Também não é natural que analistas de negócios efetuem a passagem das
regras para o SBVR, podendo haver resistência por parte deles.
Outra dificuldade encontrada foi a seleção e interpretação dos verbos usados
nas UACs. Na realidade isto é um problema de ambigüidade na interpretação da
regra em linguagem natural e não do SBVR que pôde ajudar a deixar a regra mais
clara retirando-se as ambigüidades dos verbos. Foi o ocorrido com a UAC fundo
deve observar limite de concentração por emissor, que pôde ser reinterpretada
para fundo deve ser no máximo limite de concentração por emissor, usando o
modelo apresentado na Tabela 5, alterando o verbo observar para estar abaixo do
valor máximo n.

5.13

Representação do Diagrama de Classes

Não fosse o fato da representação das regras estáticas terem sido facilitadas
pelo modo como a Instrução CVM no 409 foi disposta e escrita, a representação do
Diagrama de Classes poderia ser colocada como mais um ponto problemático para
o projeto.
Somente foram selecionados alguns artigos da Instrução CVM nº 409 e
consequentemente faltaram termos no vocabulário, necessários para se efetuar uma
especificação de classes e atributos e assim completar o Diagrama de Classes.
A solução encontrada foi procurar em outras Instruções da CVM termos que
completassem o vocabulário, identificando possíveis atributos e classes, dando
condições ao analista de sistema para completar o Diagrama de Classes.
Toma-se como exemplo a Figura 12 (página 87), que utiliza-se de PGs para a
construção do Diagrama de Classes a partir do Artigo 86 (parcial). Fez-se necessário
um complemento de classes, Ativo e Operação, melhorando seu entendimento.

114

5.14

Conclusão

Neste capítulo foram apresentados os resultados da análise do estudo de caso
de uso de SBVR na Área Financeira, desde a extração e representação das regras
de negócio contidas na Instrução CVM no 409, até a geração do Diagrama de
Classes, com a finalidade de se verificar a capacidade de o SBVR servir de
linguagem intermediária entre o analista de negócios e o analista de sistema.
Notou-se a existência de algumas dificuldades para a aplicação e adaptação do
metamodelo

SBVR

ao

domínio

específico,

principalmente

quando

da

contextualização dos termos e seleção das palavras reservadas adequadas e da
representação da Lógica Formal.
Sobre a geração do Diagrama de Classes a partir das regras estáticas
destacadas da Instrução CVM no 409, o que se pode notar e que faltaram dados
para completar o Diagrama de Classes, pois somente os artigos nos 86, 87, 92, 95b e
98 da Instrução CVM no 409, foram extraídos do original e representados segundo o
o metamodelo SBVR.
Porém, a maioria dos problemas apontados no trabalho poderiam ser dirimidos
com facilidade se as atividades de levantamento, seleção, extração e representação
de regras de negócio fossem feitas a quatro mãos: pelos analistas de negócios e
pelos analistas de sistemas.
No próximo capítulo, as conclusões finais e sugestões de pesquisas futuras
encerram este trabalho, com as últimas considerações.
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6 CONCLUSÃO

6.1 Introdução
Neste capítulo é apresentado o resumo técnico deste trabalho, a análise geral
dos resultados obtidos e contribuições alcançadas, além de algumas sugestões para
trabalhos futuros.

6.2 Resumo técnico
Posteriormente a apresentação da motivação e dos objetivos, este trabalho
descreve conceitos sobre regras de negócio e sua classificação conforme os autores
mais relevantes nesta matéria.
Na seqüência é apresentada uma análise comparativa entre as iniciativas de
classificação de regras.
Descreve-se sobre como o SBVR possibilita a representação de regras de
negócio, detalhando suas expressões em português estruturado, bem como suas
palavras reservadas.
É apresenta a Instrução CVM nº 409, com o artigo de estudo deste trabalho e
um método para extração das regras de negócio da Instrução por meio de uma
análise léxica, sintática e semântica do texto. Inicia-se o estudo do caso de uso
criando-se um vocabulário de negócio da CVM nº 409 em SBVR.
É efetuada a representação das regras de negócio em SBVR tomando-se como
base as Unidades Atômicas de Conhecimento (UACs), sentenças simples
possuindo apenas um tipo de fato ou uma regra, extraídas da Instrução CVM nº 409.
É gerado um Diagramas de Classes que utiliza de Primitivos Gráficos (PGs),
elementos gráficos, derivados do UML, contendo informações sobre regras de
negócio, para representação de regras estáticas ou de definição estrutural,
promovendo a passagem do nível de abstração do analista de negócios para o nível
de abstração do analista de sistemas.
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Por fim, é realizada a análise dos resultados do trabalho, relacionando
recomendações e dificuldades na aplicação do metamodelo SBVR ao estudo de
caso, além de avaliar o poder de expressão do SBVR frente ao estudo de caso.

6.3 Análise geral dos resultados
A análise geral dos resultados obtidos e comentados neste trabalho aponta para
as seguintes conclusões:

a. Não é possível a classificação de regras utilizando-se restritamente as
palavras reservadas do SBVR. Ele não dá condições para efetuar uma
classificação de regras utilizando suas palavras reservadas, pois não há uma
ligação entre as palavras reservadas do SBVR e os termos usados na
classificação de regras.
b. A escolha de palavras adequadas para efetuar formulações lógicas utilizandose o SBVR não é algo muito intuitivo. Faltam exemplos na documentação do
SBVR e mesmo em conceitos mais simples, a interpretação é duvidosa.
c. O documento que descreve o SBVR se apega a aspectos formais, porém
pouco claros sob o ponto vista dos analistas, tanto de negócios como de
sistemas. As definições são demasiadas e muitas vezes equivalentes.
d. Embora o SBVR possua uma linguagem próxima dos modeladores de
negócio, ele não é capaz, por si só, de servir de linguagem intermediária
entre o analista de negócios e o analista de sistema, que tem conceitos e
métodos de trabalho diferenciados. Assim, o trabalho de levantamento,
seleção, extração e representação de regras de negócio seria melhor
conduzido se fosse feito a quatro mãos.
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6.4 Sugestões para futuras pesquisas
Como considerações finais, após a análise dos resultados, alguns temas e
assuntos pesquisados podem completar ou ainda aumentar as contribuições deste
trabalho. Seguem os assuntos:
Estudo de modelos de regras aderentes ao SBVR, com a finalidade de
facilitar a representação de regras, visando a pessoa de negócio.
Estudo da geração automática de regras a partir de modelos de regras
conforme descrito no item anterior.
Criação de uma ferramenta para interpretação de regras específicas
segundo o SBVR para um modelo UML.
Estudo da padronização das palavras reservadas do SBVR para a Língua
Portuguesa.
Melhoria no método proposto para identificação de regras de negócio em
casos reais, como o da área financeira.
Estudo da expressividade do SBVR em outras áreas do conhecimento.
Estudo da adaptação do SBVR para representação de eventos.
Melhoria no método proposto para extração de regras de negócio.
Estudo das ambigüidades utilizando-se de algoritmos baseados em
processos de treinamento e de aprendizagem.
Estudo de casos reais com mais regras de negócio do tipo Condicional de
Ação.
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Anexo A – Modelo conceitual de regras de negócio conforme BRG (2000)

Figura 13 – Modelo conceitual de regras de negócio
Fonte: Tradução de Business Rule Group (2000)
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Apêndice A – Modalidades de Processamento de Regras na Área Financeira

Para uma mesa de operação financeira do mercado brasileiro podem-se
destacar

três

tipos

de

processamento:

Pré-trade,

Post-Execution

e

Processamento Batch.
No processamento das regras na modalidade de pré-trade, as ordens (boletas
ou tickets financeiros) vão ser processadas para verificação de conformidade às
regras de negócios, no instante que elas forem sendo cadastradas nos sistemas
financeiros de mesa de operação financeira. Quando uma ordem é processada,
todas as ordens pertencentes a um portfólio de um determinado gestor estarão
sendo processadas para verificação de conformidade, conforme determinado pela
Instrução CVM nº 409, que dispõe sobre a constituição, administração,
funcionamento e divulgação de informações dos fundos de investimento.
Já no processamento das regras na modalidade post-execution as ordens que
foram confirmadas no mercado brasileiro vão ser novamente processadas para
verificação de conformidade às regras de negócios. A diferença está no conjunto de
ordens financeiras consideradas. Aqui, todas as carteiras financeiras que poderiam
ser influenciadas serão processadas. Por exemplo: Um processo de não
conformidade pode ser considerado quando há oscilações repentinas de preços
durante o mercado financeiro. Ou seja, as carteiras que têm regras de negócios
associadas às restrições de valores totais vão ser marcadas para processamento
pelo servidor de regras.
A última modalidade de processamento de regras é o batch, também conhecida
por portfólio ou fundo, que faz parte do ciclo de processamento noturno, após o
fechamento do mercado financeiro brasileiro. Neste tipo de processamento todas as
carteiras financeiras cadastradas no servidor de regras são processadas para
verificação de conformidade às regras de negócios, conforme o que determina a
Instrução CVM nº 409.
Na Figura 14 encontra-se a representação do fluxo de informações na
modalidade de pré-trade conforme descrito pela Charles River Development (2008),
empresa de desenvolvimento de software para mesa de operações financeiras, que
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possui rotinas de execução de procedimentos de verificação de conformidades, por
meio de seu servidor de regras.
Na Figura 15 encontra-se a representação do fluxo de informações na
modalidade de post-execution conforme descrito pela Charles River Development
(2008).

Figura 14 – Fluxo de informações na modalidade de Pré-Trade
Fonte: Tradução de Chales River Development (2008)
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Figura 15 – Fluxo de informações na modalidade de Post-Execution
Fonte: Tradução de Chales River Development (2008)
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Apêndice B – Diagramas UML para Controle de Enquadramentos Financeiros

Para mostrar o funcionamento dos fluxos de trabalhos de uma Mesa de
Operação Financeira, do Departamento de Controle Internos e Risco Operacional e
da CVM, destacam-se três Diagramas de Seqüência, um Diagrama de Controle de
Estados e um Diagrama de Caso de Uso para o controle do enquadramento e
desenquadramento financeiros das carteiras de investimentos, respectivamente as
Figuras nº 16, 17, 18, 19 e 20.

Figura 16 – Diagrama de Seqüência – Mesa de Operação Financeira
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Figura 17 – Diagrama de Seqüência – Controles Internos e Risco Operacional

Figura 18 – Diagrama de Seqüência – CVM
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Figura 19 – Controle de Estados de regras de negócios financeiros

Figura 20 – Diagrama de Caso de uso – Controle de conformidades financeiras
juntamente com o detalhamento do Diagrama de Caso de Uso.
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Controlar conformidade das Carteiras de Investimentos: O Departamento
de Controles internos e de Riscos Operacionais executa os programas de
controle das conformidades das carteiras de investimentos por meio de
processos e rotinas de pré-trade, post-execution e processamento batch.
Estes procedimentos e processos verificam se alguma ordem, fundo ou
portfólio está com algum tipo de restrição: de concentração, de percentual, de
exclusão, de contagem de itens, de valores ou de média.
Enviar informações sobre as carteiras para CVM: O Departamento de
Controles Internos e de Riscos Operacionais executa as rotinas de geração
de registros formatados com informações pertinentes as carteiras de
investimentos e seus respectivos fundos. Estes registros são utilizados pela
CVM, órgão regulador, para controle das atividades dos participantes do
mercado financeiro.
Controlar Carteira de Investimentos: Os gestores de operações financeiras
executam seus processos de gestão das carteiras. Estes processos verificam
e controlam suas carteiras conforme as estratégias definidas diariamente,
semanalmente ou mensalmente para um dado fundo ou portfólio, por meio de
modelos de gestão de fundos. Dependendo do modelo um fundo pode sair
temporariamente do controle de conformidade quanto às regras da CVM.
Comprar ou vender ativos financeiros: Os operadores de mesa de
operações financeiras efetuam a compra ou venda de ativos financeiros.
Estes processos são responsáveis pelo cadastramento das ordens dentro do
sistema financeiro.
Verificar conformidades das Carteiras/Gestores Financeiros: Por meio de
seus programas de controle e verificação de conformidades financeiras, a
CVM monitora as conformidades das carteiras de investimentos, verificando
se algum gestor de fundo ou administrador de recursos financeiros, está em
não conformidade com as regulamentações do mercado brasileiro.
Regular o Mercado Financeiro: Por meio de seus procedimentos de controle e
verificação de conformidades, a CVM controla o mercado financeiro brasileiro,
regulamentando os fundos financeiros e tomando decisões para ajustar o
mercado, tornando-o saudável aos investidores.
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Apêndice C – Categorias de Padrões de Regras
A seguir são apresentadas as propostas de categorias de padrões de regras de
negócio sugeridas por Morgan (2002), seguidas de suas exemplificações conforme
os modelos do padrão. Está apresentado também algumas sugestões de Diagramas
UML para as categorias apresentadas.

Notações e convenções adotadas para a apresentação dos padrões:
()

parênteses incluem um grupo de elementos;

[]

colchetes incluem itens opcionais;

|

barra vertical separa itens alternativos; e

<>

itens especiais são incluídos entre um maior e um menor, sendo
posteriormente definidos.

Padrão 1: Termo
Este modelo fornece uma definição abrangente para um dado termo do negócio.
<termo> é definido como <descrição textual>

Exemplo: Debênture é definida como valores mobiliários representativos da
dívida de médio a longo prazo que asseguram aos debenturistas direito de
crédito contra a companhia emissora.

Figura 21 – Notação UML para Termo
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Padrão 2: Fato
Este modelo descreve as relações entre termos e pode assumir várias formas.
<termo 1> é um | uma <termo 2>
<termo 1> [pode] verbo <termo 2>
<termo 1> é composto de <termo 2>
<termo 1> tem uma propriedade de <termo 2>

Exemplo: Gestor é um operador de mercado.

Figura 22 – Notação UML para Fato

Padrão 3: Classificação
Este modelo define um valor verdadeiro do elemento to tipo termo.
<termo> [não] é definido como <valor do termo>
(se | somente se) <fato>
Exemplo: 1ª Regra – Uma ordem é definida como pendente se ela for operada
fora dos limites de crédito.

Figura 23 – Diagrama de Seqüência para Classificação

135

Padrão 4: Enumeração
Este modelo estabelece uma série de valores que podem ser associados a um
termo ou resultado.
<termo> | <resultado> deve ser escolhido da seguinte lista [aberta | fechada]:
<lista enumerada>

Exemplo: 2ª Regra – Uma posição da ordem deve ser escolhida da seguinte
lista fechada: compra, venda.

Figura 24 – Diagrama de Seqüência para Enumeração

Padrão 5: Restrições
Este modelo é o muito comum e visa impor uma restrição sobre o assunto
referido pela regra.
<termo> [não] deve ser | pode ser <valor do termo>
[ (se | somente se) <fato> ]

Exemplo: 3ª Regra – Uma ordem deve ser confirmada com a contraparte no
máximo em 30 minutos.
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Figura 25 – Diagrama de Seqüência para Restrições

Padrão 6: Lista de Restrições
Similar ao modelo anterior; a diferença é que a imposição de restrições será
tomada a partir de uma lista de fatos.
<termo> [não] deve ser | pode ser <valor do termo>
(se | somente se) pelo menos <x> [e não mais que <y>] da(s) seguinte(s)
condição(ções) (é | for) | (são | forem) verdadeira(s): <lista de fatos>

Exemplo: 4ª Regra – Um alerta de conformidade deve ser disparado se pelo
menos uma das seguintes condições forem verdadeiras:
– Exceção de dados
– Valores de comparação no limiar de serem ultrapassados.

Figura 26 – Diagrama de Seqüência para Lista de Restrições
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Padrão 7: Cálculos
Este modelo tem por objetivo efetuar a ligação entre termos com a definição de
cálculos do termo ou resultado.
<termo> | <resultado> é calculado como <fórmula>
<termo> | <resultado> = <fórmula>

Exemplo: 5ª Regra – Para os instrumentos de Índice Futuro, o valor total de
emolumentos é calculado pela soma dos valores das taxas de liquidação
somadas aos valores das taxas de negociação somadas aos valores das taxas
de permanência.

Figura 27 – Diagrama de Seqüência para Cálculos

Padrão 8: Inferência
Este modelo contém um conjunto de condições que, quando verdadeiras,
estabelecem o valor verdade do fato.
Se <condição>
[ e | ou <condição>
[ e | ou <condição> ... ]
então <conhecimento inferido> [é calculado como <fórmula>]

Exemplo: 6ª Regra – Se o instrumento selecionado for ações na BOVESPA
então não considerar taxa de registro.
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Figura 28 – Diagrama de Seqüência para Inferência

Padrão 9: Reação
Este modelo é utilizado para se iniciar determinadas ações se certas condições
forem verdadeiras.
Se <condição>
[ e | ou <condição>
[ e | ou <condição> ... ]
então <ação>

Exemplo: 7ª Regra – Se o tipo de instrumento selecionado for de renda fixa,
proceder à formatação do ambiente de boletagem para recebimento de
informações sobre renda fixa.

Figura 29 – Diagrama de Seqüência para Reação
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Apêndice D – Representação Gráfica de Regras por meio do IDEF1X

O IDEF1X, um tipo de Diagrama de Entidade / Relacionamento para modelagem
de dados no desenvolvimento de modelos semânticos, pode ser utilizado como
modelo conceitual de regras (BRG, 2000).
Este diagrama contem construções sintáticas para representação de entidades,
relacionamentos e atributos sendo interpretada como uma frase normal na forma
(KERN, 1999):
Cada <entidade 1> {deve {ser | estar} | pode {ser | estar} } <relacionamento>
{um e somente um | um ou mais} <entidade 2>.
A Figura 31 contem um exemplo da notação IDEF1X, com as seguintes
sentenças:
Cada ORDEM deve estar marcada com uma ou mais SITUAÇÕES DE
CONFORMIDADE.
Cada SITUAÇÃO DE CONFORMIDADE pode estar abrangendo uma ou mais
ORDENS.

Figura 30 – Relacionamento entre ORDEM e SITUAÇÃO CONFORMIDADE.
Fonte: Adaptado de BRG (2000)
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Apêndice E – Vocabulário contido nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98
A Tabela 14 apresenta o vocabulário contido nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e
98, da Instrução CVM no 409, conforme notações e conversões adotadas no item 3.5
deste trabalho.

Tabela 14 – Vocabulário contido nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98
ação

é definido como elemento de valor mobiliário que tem no
mínimo cota de uma empresa

administrador

é definido como pessoa que tem no mínimo aspecto jurídico
e legal de fundo financeiro

alienado

é definido como elemento financeiro com ao menos garantia
de contrato financeiro

aplicação

é definido como uma compra de um ativo financeiro

ativo

é definido como elemento de valor mobiliário que é
comercializado no mercado financeiro

ativo financeiro

é definido como elemento financeiro de valor mobiliário

ativo subjacente

é definido como elemento financeiro que é à base de um
contrato de opção ou de um contrato de futuro com
negociação em Bolsa de Valores

Banco Central do Brasil

é definido como entidade que controla o mercado financeiro

Bolsa de Valores

é definido como entidade onde negocia instrumento
financeiro

Bolsa de Mercadorias e de

é definido como entidade onde negocia contrato de derivativo

Futuros

financeiro

Bônus

é definido como elemento de valor mobiliário que tem no
mínimo prêmio

brazilian depositary receipts

é definido como elemento que é um certificado de depósito de
valor mobiliário

Câmara de Compensação e

é definido como entidade que efetua a compensação e

de Liquidação

liquidação de operação na Bolsa de Mercadorias e de Futuros

capital social

é definido como elemento de valor monetário que tem no
mínimo uma composição de um sócio em uma empresa
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Tabela 14 – Vocabulário contido nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98 (continuação)
carteira de investimento

é definido como elemento de valor monetário que tem no
mínimo um conjunto de instrumento financeiro

Certificado

é definido como elemento de valor mobiliário de emissão do
Tesouro Nacional

certificado de depósito

é definido como elemento que é um tipo de instrumento
financeiro

certificado de depósito de

é definido como certificado de depósito que contem mais do

ação

que um instrumento financeiro do tipo ação

certificado de recebível

é definido como título de renda fixa que contem mais do

imobiliário

que um lastro em crédito imobiliário

classe de fundo

é definido como fundo de curto prazo ou fundo referenciado
ou fundo de renda fixa ou fundo de ação ou fundo cambial
ou fundo de dívida externa ou fundo multimercado conforme
a composição de seu patrimônio

companhia aberta

é definido como entidade que tem valor mobiliário em bolsa
de valores ou mercado de balcão

compensação

é definido como procedimento para o cálculo da soma do
resultado financeiro

composição da carteira do

é definido como conjunto de instrumento financeiro que tem

fundo

carteira de investimento

compra

é definido como procedimento para ter no mínimo um ativo
financeiro

compra a termo

é definido como uma compra de uma quantidade de ação
com preço fixado e liquidação em prazo determinado

compromisso de recompra

é definido como contrato financeiro que tem no mínimo uma
obrigação de recompra de ativo financeiro

compromisso de revenda

é definido como contrato financeiro que tem no mínimo uma
obrigação de revenda de ativo financeiro

concentração

é definido como o quociente entre a soma de toda posição da
posição da carteira

conformidade financeira

é definido como conjunto de regras para ao menos uma
carteira de investimento
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Tabela 14 – Vocabulário contido nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98 (continuação)
Conselho Monetário Nacional

é definido como entidade do mercado financeiro

contraparte

é definido como entidade do mercado financeiro

contrato financeiro

é definido como documento formal que tem mais do que
uma regra para negociação de instrumento financeiro

contrato de derivativo

é definido como documento formal que tem mais do que
uma regra para negociação de derivativo financeiro

contrato de futuro

é definido como documento formal que tem mais do que
uma regra para negociação de instrumento do tipo futuro

contrato de opção

é definido como documento formal que tem mais do que
uma regra para negociação de instrumento do tipo opção

controlador

é definido como pessoa que tem mais do que uma carteira
de investimento

cota de fundo

é definido como elemento que é a fração da participação do
investidor sobre o total de um fundo

cota de fundo de índice

é definido como cota de fundo que tem mais do que um
instrumento do tipo índice

cota de fundo de investimento é definido como cota de fundo que tem mais do que uma
fração em fundo de investimento
cota de fundo de investimento é definido como cota de fundo que tem mais do que uma
em direitos creditórios – fidc;

fração em direitos creditórios

cota de fundo de investimento é definido como cota de fundo que tem mais do que uma
em fundo de investimento em

fração em fundo de investimento em direitos creditórios

direitos creditórios – fic-fidc
cota de fundo de investimento é definido como cota de fundo que tem mais do que uma
imobiliários – fii;

fração em investimento imobiliários

cota de fundo de índice de

é definido como cota de fundo que tem mais do que uma

ações

fração em índice de ações

crédito imobiliário

é definido como elemento que tem no mínimo uma
modalidade de empréstimo na compra de imóvel

crédito privado

é definido como elemento que tem no mínimo uma
modalidade de empréstimo por empresa privada

CVM

é definido como entidade do mercado financeiro
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Tabela 14 – Vocabulário contido nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98 (continuação)
debênture

é definido como título de crédito que tem no mínimo um
empréstimo de uma empresa junto a um terceiro

derivativo financeiro

é definido como elemento é um contrato financeiro de compra
ou de venda de ativo financeiro

direito privado

é definido como conjunto de regras que tem mais do que
uma condição civil

direito creditório

é definido como ativo financeiro que tem no mínimo um
crédito de um determinado negócio jurídico

emissão

é definido como atributo que é data de emissão de ativo
financeiro

emissor

é definido como entidade que é emitente de ativo financeiro

empréstimo

é definido como um compromisso de valor monetário entre o
credor e devedor

entidade

é definido como elemento que tem no mínimo uma empresa
financeira

fator de risco

é definido como evento que é ao menos uma diminuição da
lucratividade uma carteira financeira

fundo

é definido como elemento de valor monetário com mais do
que um conjunto de instrumento financeiro

fundo financeiro

é definido como elemento de valor monetário que tem no
mínimo um conjunto de instrumento financeiro

fundo cambial

é definido como fundo que tem mais do que um instrumento
com variação cambial

fundo de ações

é definido como fundo que tem mais do que 80% de seu
patrimônio em instrumento do tipo ação

fundo de curto prazo

é definido como fundo que tem mais do que um instrumento
com vencimento inferior a 365 dias

fundo de dívida externa

é definido como fundo que tem mais do que 80% de seu
patrimônio em título da divida externa

fundo de investimento

é definido como tipo de aplicação financeira e tem no
mínimo um conjunto de instrumento financeiro
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Tabela 14 – Vocabulário contido nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98 (continuação)
fundo de renda fixa

é definido como fundo que tem mais do que seu patrimônio
em instrumento do tipo renda fixa

fundo investidor

é definido como fundo que tem no mínimo uma cota de outro
fundo

fundo multimercado

é definido como fundo que tem no mínimo seu patrimônio
em instrumento do tipo renda fixa ou renda variada ou em
derivativo

fundo referenciado

é definido como fundo que tem a variação de um indicador de
mercado

fundo de investimento em

é definido como fundo que tem ao menos seu patrimônio em

cotas

cota de outro fundo

fundo de longo prazo

é definido como fundo que tem ao menos um instrumento
com vencimento superiores a 365 dias

garantia

é definido como ao menos um instrumento financeiro na
obrigação financeira

gestor

é definido como pessoa da estratégia de montagem da
carteira de investimento

indicador de mercado

é definido como resultado do cálculo com dado de
demonstrativo financeiro

índice

é definido como elemento que é um tipo de indicador de
mercado

índice de ações

é definido como indicador de desempenho de uma carteira de
investimento de ação

índice de mercado

é definido como resultado do cálculo com dado de
demonstrativo financeiro

instituição financeira

é definido como entidade que tem operação financeira no
mercado financeiro

instrução

é definido como elemento de conformidade financeira

instrumento financeiro

é definido como elemento de valor mobiliário

investidor

é definido como pessoa que tem no mínimo um patrimônio
financeiro para uma carteira de investimento
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Tabela 14 – Vocabulário contido nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98 (continuação)
investimento

é definido como elemento de valor mobiliário de algum
investidor

lastro

é definido como uma garantia de uma operação financeira

limite

é definido como elemento matemático ou valor limiar de
comparação de uma regra

limite de concentração

é definido como tipo de limite que tem mais do que uma
concentração de um atributo de negócio

limite de aplicação

é definido como tipo de limite que tem no mínimo um valor
limiar de um investimento

limite de concentração por

é definido como tipo de limite que tem no mínimo uma

emissor

concentração pelo emissor

limite por modalidade de ativo é definido como tipo de limite que tem no mínimo uma
financeiro

concentração pela modalidade do ativo financeiro

liquidação

é definido como procedimento de pagamento de uma
transação financeira

longo prazo

é definido como categoria de instrumento financeiro que tem
exatamente um vencimento superior a 365 dias

norma

é definido como padrão estipulado que tem ao menos uma
forma de um costume

mercado à vista

é definido como tipo ação que tem sua negociação em lote
padrão

mercado de balcão

é definido como uma modalidade de compra ou venda de
ativo financeiro e não é o caso da Bolsa de Valores

mercado financeiro

é definido como Setor da Economia que financia atividade
produtiva

modalidade de ativo

é definido como grupo de ativo financeiro que é

financeiro

comercializado no mercado financeiro

negociação

é definido como o processo de compra ou venda de um ativo
financeiro

oferta pública

é definido como um processo especial de negociação de ativo
financeiro do tipo ação
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Tabela 14 – Vocabulário contido nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98 (continuação)
opção

é definido como elemento que é um tipo de derivativo
financeiro

operação

é definido como processo de negociação de ativo financeiro
em recurso financeiro

operação a termo

é definido como tipo de operação que é a compra ou venda
de ação com preço fixado e prazo determinado

operação com derivativo

é definido como tipo de operação que é a compra ou venda
de derivativo

operação compromissada

é definido como tipo de operação que é a compra de ativo
financeiro com o compromisso de recompra

patrimônio

é definido como o valor financeiro de um fundo de
investimento

patrimônio líquido

é definido como o valor financeiro de um fundo de
investimento

percentual máximo de

é definido como ao menos o limite superior que um ativo

aplicação

pode ter em um fundo de investimento

política de investimento

é definido como a estratégia da carteira de investimento

posição

é definido como elemento que tem no mínimo uma
quantidade de ativo financeiro de uma carteira de
investimento

posição da carteira

é definido como elemento que tem no mínimo uma
quantidade de ativo financeiro de uma carteira de
investimento

prêmio

é definido como elemento que tem no mínimo um valor de
uma opção

prestador de serviço de

é definido como entidade de compensação e liquidação de

compensação e de liquidação

operação financeira

renda fixa

é definido como tipo de instrumento financeiro tem no
mínimo um título de emissão de dívida ou titulo de crédito

renda variada

é definido como ativo com remuneração somente calculada
após a data da aplicação

sistema eletrônico

é definido como um software de operação de ativo financeiro
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Tabela 14 – Vocabulário contido nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98 (continuação)
Tesouro Nacional

é definido como entidade que tem no mínimo um conjunto
de meios financeiros para um Estado

título

é definido como papel com valor mobiliário que sempre é de
emissão do governo ou empresa

títulos da dívida pública

é definido como título público do Tesouro Nacional

título financeiro

é definido como papel com valor mobiliário que sempre é de
emissão do governo ou empresa

título público

é definido como título de crédito do governo

título público federal

é definido como título de crédito do Governo Federal

valor mobiliário

é definido como título de propriedade ou de crédito que
sempre é de emissão de uma entidade pública ou privada
com característica padronizada

valor monetário

é definido como valor numérico que tem no mínimo um
relacionamento com um ativo financeiro

variação cambial

é definido como um tipo de fator de risco calculado com a
variação de preço de moeda estrangeira

venda

é definido como procedimento inverso da compra de um ativo
financeiro

venda a termo

é definido como uma venda de uma quantidade de ação com
preço fixado e liquidação em prazo determinado
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Apêndice F – UACs extraídas dos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98
A Tabela 15 apresenta as regras atômicas extraídas dos Artigos nos 86, 87, 92,
95b e 98, da Instrução CVM no 409, conforme método adotado no item 3.3 deste
trabalho:

Tabela 15 – UACs extraídas dos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98
O fundo deve observar um limite de concentração por emissor até 20% do patrimônio líquido
do fundo quando o emissor for instituição financeira
O fundo deve observar um limite de concentração por emissor até 10% do patrimônio líquido
do fundo quando o emissor for companhia aberta
O fundo deve observar um limite de concentração por emissor até 10% do patrimônio líquido
do fundo quando o emissor for fundo de investimento
O fundo deve observar um limite de concentração por emissor até 5% do patrimônio líquido do
fundo quando o emissor for pessoa física
O fundo deve observar um limite de concentração por emissor até 5% do patrimônio líquido do
fundo quando o emissor for pessoa jurídica de direito privado e não seja companhia aberta ou
instituição financeira
Não há limite de concentração por emissor quando o emissor for a União Federal
São considerados como parâmetros para o cálculo de limite por emissor:
pessoa física ou pessoa jurídica,
fundo de investimento e
patrimônio
É considerado como de um mesmo emissor o ativo financeiro de responsabilidade de emissor
integrante de um mesmo grupo econômico
Grupo econômico é: controlador ou controlado ou coligado ou submetido a controle comum
Controlador é: titular de direito com preponderância em deliberação ou com poder de eleger a
maioria de os administradores
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Tabela 15 – UACs extraídas dos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98 (continuação)
Coligadas é: pessoa jurídica titular de 10% ou mais do capital social ou do patrimônio de outra
pessoa jurídica, sem ser sua controladora
Submetido a controle comum é: pessoa jurídica que tem o mesmo controlador e não for
companhias abertas com ação negociada em Bolsa de Valores classificado em segmento que
exija no mínimo 25% de ação em circulação no mercado
O fundo não pode ter mais de 20% de seu patrimônio líquido em título ou valor mobiliário de
emissão do administrador ou empresa a ele ligada
O fundo não pode ter mais de 20% de seu patrimônio líquido em título ou valor mobiliário de
emissão do gestor ou empresa a ele ligada
O fundo pode ter ação de emissão do administrador se a política de investimento é reproduzir
o índice de mercado do qual a ação do administrador ou empresa a ele ligado
O fundo pode ter ação de emissão do administrador na mesma proporção de sua participação
no índice da Bolsa de Valores de seu segmento
No cálculo do limite de concentração por emissor deve ser considerado posição do fundo em
contrato derivativo em relação ao emissor do ativo subjacente
No cálculo do limite de concentração por emissor deve ser considerado posição do fundo em
contrato derivativo em relação à contraparte, quando se tratar de derivativo sem garantia de
liquidação por câmara de compensação e de liquidação
No cálculo do limite de concentração por emissor deve ser considerado posição do fundo em
contrato derivativo em relação à contraparte, quando se tratar de derivativo sem garantia de
liquidação por prestador de serviço de compensação e de liquidação
Para o cálculo do limite de concentração por emissor para derivativos é considerado o valor de
exposição atual e o valor de exposição potencial
Para o cálculo do limite de concentração por emissor para derivativo deve ter metodologia
consistente
Para o cálculo do limite de concentração por emissor para derivativo deve ter metodologia
passível de verificação
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Tabela 15 – UACs extraídas dos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98 (continuação)
Para o cálculo do limite de concentração por emissor para operação sem garantia de
liquidação por câmara de compensação e de liquidação a posição líquida deve ser totalizada
para toda operação de um mesmo contraparte
Para o cálculo do limite de concentração por emissor para operação sem garantia de
liquidação por prestador de serviço de compensação e de liquidação a posição líquida deve
ser totalizada para toda operação de um mesmo contraparte
Para o cálculo do limite de concentração por emissor para operação compromissada, o limite é
em relação ao emissor do ativo se alienado pelo fundo com compromisso de recompra
Para o cálculo do limite de concentração por emissor para operação compromissada, o limite é
em relação ao emissor do ativo se a aquisição tenha sido contratada com base em operação a
termo
Para o cálculo do limite de concentração por emissor para operação compromissada, o limite é
em relação à contraparte se ocorrer operação sem garantia de liquidação por câmara de
compensação e de liquidação
Para o cálculo do limite de concentração por emissor para operação compromissada, o limite é
em relação à contraparte se ocorrer operação sem garantia de liquidação por prestador de
serviço de compensação e de liquidação
Não faz parte do cálculo do limite de concentração por emissor para operação compromissada
lastreada em título público federal
Não faz parte do cálculo do limite de concentração por emissor para operação compromissada
de compra com compromisso de revenda se contem garantia de liquidação por câmara de
compensação e de liquidação
Não faz parte do cálculo do limite de concentração por emissor para operação compromissada
de compra com compromisso de revenda se contem garantia de liquidação por prestador de
serviço de compensação e de liquidação
Não faz parte do cálculo do limite de concentração por emissor para operação compromissada
de compra com compromisso de revenda se contem garantia de liquidação por prestador de
serviço de compensação e de liquidação se a operação for venda a termo
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Tabela 15 – UACs extraídas dos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98 (continuação)
O fundo deve observar um limite de concentração por modalidade de ativo financeiro até 20%
do patrimônio líquido do fundo quando o ativo for cota de fundo de investimento
O fundo deve observar um limite de concentração por modalidade de ativo financeiro até 20%
do patrimônio líquido do fundo quando o ativo for cota de fundo de investimento em cota de
fundo de investimento
O fundo deve observar um limite de concentração por modalidade de ativo financeiro até 20%
do patrimônio líquido do fundo quando o ativo for cota de Fundo de Investimento Imobiliário –
FII
O fundo deve observar um limite de concentração por modalidade de ativo financeiro até 20%
do patrimônio líquido do fundo quando o ativo for cota de Fundo de Investimento em Direito
Creditório – FIDC
O fundo deve observar um limite de concentração por modalidade de ativo financeiro até 20%
do patrimônio líquido do fundo quando o ativo for cota de Fundo de Investimento em Fundo de
Investimento em Direito Creditório – FIC-FIDC
O fundo deve observar um limite de concentração por modalidade de ativo financeiro até 20%
do patrimônio líquido do fundo quando o ativo for cota de fundo de índice admitido à
negociação em bolsa de valores
O fundo deve observar um limite de concentração por modalidade de ativo financeiro até 20%
do patrimônio líquido do fundo quando o ativo for cota de fundo de índice admitido à
negociação no mercado de balcão organizado
O fundo deve observar um limite de concentração por modalidade de ativo financeiro até 20%
do patrimônio líquido do fundo quando o ativo for Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI
Não tem limite de concentração por modalidade de ativo financeiro quando o ativo for título
público federal
Não tem limite de concentração por modalidade de ativo financeiro quando em operação
compromissada lastreada em título público federal
Não tem limite de concentração por modalidade de ativo financeiro quando o ativo for ouro se
for adquirido ou alienado em negociação realizada em bolsa de mercadoria e de futuro
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Tabela 15 – UACs extraídas dos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98 (continuação)
Não tem limite de concentração por modalidade de ativo financeiro quando o ativo for título de
emissão de instituição financeira
O fundo classificado como ação, no mínimo 67% de seu patrimônio líquido deverá ser
composto por:
ação admitida à negociação em bolsa de valores ou
ação admitida à entidade do mercado de balcão organizado ou
bônus ou
recibo de subscrição ou
certificado de depósito de ação ou
cota de fundo de ação ou
cota de fundo de índice ou
Brazilian Depositary Receipt
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Apêndice G – Regras de negócio contidas nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98
A Tabela 16 apresenta a totalidade da representação das regras de negócio
contidas nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98, da Instrução CVM no 409, conforme
notações e conversões adotadas no item 3.5 deste trabalho

Tabela 16 – Regras de negócio contidas nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98
instituição financeira é emissor de fundo
companhia aberta é emissor de fundo
fundo de investimento é emissor de fundo
pessoa física é emissor de fundo
pessoa jurídica é emissor de fundo
União Federal é emissor de fundo
limite de concentração por emissor deve ter no mínimo um parâmetro para o
cálculo
Não é o caso que limite de concentração por emissor
se operação compromissada é ao menos um título público federal
é grupo econômico se e somente se controlador ou controlado ou coligado ou
submetido a controle comum
controlador é titular de direito com preponderância em deliberação
coligada é pessoa jurídica titular pelo menos 10% do capital social
submetido a controle comum é pessoa jurídica que tem o mesmo controlador e não
é companhia aberta que tem pelo menos uma ação em Bolsa de Valores
fundo tem administrador
fundo tem gestor
fundo pode ter ação de emissão do administrador
deve estar no cálculo do limite de concentração por emissor a posição do fundo
pode ter derivativo sem garantia de liquidação por prestador de serviço de
compensação e de liquidação
deve estar no cálculo do limite de concentração por emissor o valor de exposição
potencial
deve estar no cálculo do limite de concentração por emissor o valor de exposição
atual

154

Tabela 16 – Regras de negócio contidas nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98
(continuação)
limite de concentração por emissor tem que no mínimo uma metodologia
consistente
limite de concentração por emissor tem que no mínimo uma metodologia passível
de verificação
posição líquida deve estar no cálculo para toda operação de um mesmo contraparte
cota de fundo de investimento é um ativo
cota de fundo em cota de fundo de investimento é um ativo
cota de fundo de investimento imobiliário – FII é um ativo
cota de fundo de investimento imobiliário em direito creditório – FIC-FIDC é um ativo
cota de fundo de índice é um ativo
certificados de recebíveis imobiliários – CRI é um ativo
título público federal é um ativo
Não tem limite de concentração por modalidade de ativo financeiro se é título
público federal
Não tem limite de concentração por modalidade de ativo financeiro se é operação
compromissada em título público federal
Não tem limite de concentração por modalidade de ativo financeiro se é ouro na
Bolsa de Mercadoria e de Futuro
Não tem limite de concentração por modalidade de ativo financeiro se é título de
emissão de instituição financeira
ação deve ser negociada em bolsa de valores
certificado de depósito de ação é um ativo
cota de fundo de ação é um ativo
Brazilian Depositary Receipt é um ativo
se emissor é instituição financeira
então concentração é no máximo 20% do patrimônio líquido
se emissor é companhia aberta
então concentração é no máximo 10% do patrimônio líquido
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Tabela 16 – Regras de negócio contidas nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98
(continuação)
se emissor é fundo de investimento
então concentração é no máximo 10% do patrimônio líquido
se emissor é pessoa física
então concentração é no máximo 5% do patrimônio líquido
se é instituição financeira
então deve ter pelo menos uma autorização de funcionamento pelo Banco Central
do Brasil
fundo deve ser no máximo limite de concentração por emissor
se emissor não é companhia aberta ou instituição financeira e
se emissor é pessoa jurídica de direito privado
então concentração é no máximo 5% do patrimônio líquido
se emissor é a União Federal
então concentração é no máximo 100% do patrimônio líquido
é mesmo emissor de um ativo financeiro
se e somente se é de um mesmo grupo econômico
se emissor é de um grupo econômico
então é necessário que emissor seja
controlador ou controlado ou coligado ou de controle comum
se é controlador então é titular de direito
e pode eleger mais do que um administrador
se e somente se tem preponderância em deliberação
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Tabela 16 – Regras de negócio contidas nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98
(continuação)
é coligada se e somente se é pessoa jurídica
e é titular de no mínimo 10% capital social
ou sempre que não for sua controladora
e é titular de no mínimo 10% patrimônio de outra pessoa jurídica
tem um controle comum se e somente se é pessoa jurídica e
tem o mesmo controlador e
não é companhia aberta com ação em Bolsa de Valores no segmento com no
mínimo 25% de ação no mercado
se fundo tem no mínimo um emissor igual ao administrador ou empresa coligada
então concentração é no máximo 20% do patrimônio líquido
em título ou em valor mobiliário do administrador ou empresa coligada
se fundo tem no mínimo um emissor igual ao gestor ou empresa coligada
então concentração é no máximo 20% do patrimônio líquido
em título ou em valor mobiliário do administrador ou empresa coligada
é possível que um fundo ter no máximo uma ação do administrador
somente se a política de investimento
é para a diminuição do valor do índice de mercado da ação
é permitido a um fundo ter no máximo uma ação emitida pelo administrador
se e somente se está na proporção de seu segmento no índice da Bolsa de Valores
sempre que um fundo tenha alguma posição em contrato derivativo
o emissor do ativo adjacente deve estar
no cálculo do limite de contração por emissor
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Tabela 16 – Regras de negócio contidas nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98
(continuação)
sempre que um fundo tenha alguma posição em contrato derivativo
sem garantia de liquidação por câmara de compensação e de liquidação
posição em relação à contraparte deve estar
no cálculo do limite de contração por emissor
sempre que um fundo tenha alguma posição em contrato derivativo
sem garantia de liquidação por prestador de serviço de compensação e de
liquidação
posição em relação à contraparte deve estar
no cálculo do limite de contração por emissor
sempre que o emissor é de instrumento derivativo
o valor de exposição atual e o valor de exposição potencial devem estar
no cálculo do limite de contração por emissor
sempre que um fundo tenha alguma posição em contrato derivativo
uma metodologia consistente deve estar
no cálculo do limite de contração por emissor
sempre que um fundo tenha alguma posição em contrato derivativo
uma metodologia passível de verificação deve estar
no cálculo do limite de contração por emissor
sempre que um fundo tenha alguma operação
sem garantia de liquidação por câmara de compensação e de liquidação
a operação de uma mesma contraparte deve estar
no cálculo do limite de contração por emissor
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Tabela 16 – Regras de negócio contidas nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98
(continuação)
sempre que um fundo tenha alguma operação com compromisso de recompra
o limite de contração por emissor do ativo deve estar
no cálculo do limite de contração por emissor
sempre que um fundo tenha alguma operação com base em operação a termo
o limite de contração por emissor do ativo deve estar
no cálculo do limite de contração por emissor
em uma operação compromissada sem garantia de liquidação por câmara de
compensação e de liquidação
a posição em relação à contraparte sempre deve estar
no cálculo do limite de contração por emissor
em uma operação compromissada sem garantia de liquidação por prestador de
serviços de compensação e de liquidação
a posição em relação à contraparte sempre deve estar
no cálculo do limite de contração por emissor
nunca uma operação compromissada
deve estar no cálculo do limite de contração por emissor
nunca uma operação compromissada de compra
com compromisso de revenda e com garantia de liquidação por câmara de
compensação e de liquidação
deve estar no cálculo do limite de contração por emissor
nunca uma operação compromissada de compra
com compromisso de revenda e com garantia de liquidação por prestador de serviço
de compensação e de liquidação
deve estar no cálculo do limite de contração por emissor
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Tabela 16 – Regras de negócio contidas nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98
(continuação)
nunca uma operação compromissada de compra que tenha pelo menos uma
operação de venda a termo
com compromisso de revenda e com garantia de liquidação por prestador de serviço
de compensação e de liquidação
deve estar no cálculo do limite de contração por emissor
fundo deve ser no máximo limite de concentração por modalidade de ativo
financeiro
se ativo é cota de fundo de investimento
então concentração por modalidade é no máximo 20% do patrimônio líquido
se ativo é cota de fundo de investimento em conta de fundo de investimento
então concentração por modalidade é no máximo 20% do patrimônio líquido
se ativo é cota de fundo de investimento imobiliário
então concentração por modalidade é no máximo 20% do patrimônio líquido
se ativo é cota de fundo de investimento em direito creditório
então concentração por modalidade é no máximo 20% do patrimônio líquido
se ativo é cota de fundo de investimento em fundo de investimento em direito
creditório
então concentração por modalidade é no máximo 20% do patrimônio líquido
se ativo é cota de fundo de índice de mercado de balcão organizado
então concentração por modalidade é no máximo 20% do patrimônio líquido
se ativo é certificado de recebível imobiliário
então concentração por modalidade é no máximo 20% do patrimônio líquido
se ativo é título público federal
então concentração por modalidade é no máximo 100% do patrimônio líquido
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Tabela 16 – Regras de negócio contidas nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98
(continuação)
se ativo é operação compromissada em título público federal
então concentração por modalidade é no máximo 100% do patrimônio líquido
se ativo tem negociação em bolsa de mercadoria e de futuro
então concentração por modalidade é no máximo 100% do patrimônio líquido
se ativo é de instituição financeira
então concentração por modalidade é no máximo 100% do patrimônio líquido
se fundo tem classificação como ação
então patrimônio líquido deve ser no mínimo 67% de
ação com negociação em bolsa de valores ou
ação com entidade do mercado de balcão organizado ou
bônus ou
recibo de subscrição ou
certificado de depósito de ação ou
cota de fundo de ação ou
cota de fundo de índice ou
Brazilian Depositary Receipt
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Apêndice H – Vocábulos separados em classes e atributos contidos nos Artigos nos
86, 87, 92, 95b e 98
A Tabela 17 apresenta os vocábulos separados em classes e atributos contidos
nos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98 da Instrução CVM no 409.

Tabela 17 – Vocábulos separados em classes e atributos contidos nos Artigos
nos 86, 87, 92, 95b e 98
Vocábulo
administrador

Tipo (classe / atributo)
Classe
classe
Administrador

gestor

classe (especializada)

ativo

classe

Administrador
(genérica)
Ativo

ação

classe (especializada)

Ativo (genérica)

ativo financeiro

classe (especializada)

Ativo (genérica)

ativo subjacente

classe (especializada)

Ativo (genérica)

bônus

classe (especializada)

Ativo (genérica)

brazilian depositary
receipts
certificado

classe (especializada)

Ativo (genérica)

classe (especializada)

Ativo (genérica)

certificado de depósito

classe (especializada)

Ativo (genérica)

certificado de depósito de classe (especializada)
ação
certificado de recebível
classe (especializada)
imobiliário
compra a termo
classe (especializada)

Ativo (genérica)

compromisso de
recompra
compromisso de revenda

classe (especializada)

Ativo (genérica)

classe (especializada)

Ativo (genérica)

crédito imobiliário

classe (especializada)

Ativo (genérica)

crédito privado

classe (especializada)

Ativo (genérica)

debênture

classe (especializada)

Ativo (genérica)

derivativo financeiro

classe (especializada)

Ativo (genérica)

direito creditório

classe (especializada)

Ativo (genérica)

direito privado

classe (especializada)

Ativo (genérica)

empréstimo

classe (especializada)

Ativo (genérica)

Ativo (genérica)
Ativo (genérica)

Classe relacionada
Fundo

Bolsa de Valores,
Emissor, Ordem,
Tipo de Ativo
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Tabela 17 – Vocábulos separados em classes e atributos contidos nos Artigos
nos 86, 87, 92, 95b e 98
Vocábulo
índice

Tipo (classe / atributo)
Classe
classe (especializada)
Ativo (genérica)

índice de ações

classe (especializada)

Ativo (genérica)

índice de mercado

classe (especializada)

Ativo (genérica)

opção

classe (especializada)

Ativo (genérica)

título

classe (especializada)

Ativo (genérica)

título financeiro

classe (especializada)

Ativo (genérica)

título público

classe (especializada)

Ativo (genérica)

título público federal

classe (especializada)

Ativo (genérica)

títulos da dívida pública

classe (especializada)

Ativo (genérica)

Bolsa de Valores

classe

Bolsa de Valores

Bolsa de Mercadorias e
de Futuros
Câmara de
Compensação e de
Liquidação
contraparte

classe (especializada)

Bolsa de Valores
(genérica)
Câmara de
Compensação

classe

Contraparte

Banco Central do Brasil

classe (especializada)

Conselho Monetário
Nacional
entidade

classe (especializada)

Tesouro Nacional

classe (especializada)

controlador

classe

Contraparte
(genérica)
Contraparte
(genérica)
Contraparte
(genérica)
Contraparte
(genérica)
Controlador

CVM

classe (especializada)

emissor

classe

companhia aberta

classe (especializada)

instituição financeira

classe (especializada)

classe

classe (especializada)

Controlador
(genérica)
Emissor
Emissor
(genérica)
Emissor
(genérica)

Classe relacionada

Ativo

Ordem

Emissor, Fundo

Ativo, Contraparte
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Tabela 17 – Vocábulos separados em classes e atributos contidos nos Artigos
nos 86, 87, 92, 95b e 98
Vocábulo
fundo

Tipo (classe / atributo)
Classe
classe
Fundo

cota de fundo

classe (especializada)

Fundo (genérica)

cota de fundo de índice

classe (especializada)

Fundo (genérica)

cota de fundo de índice
de ações
cota de fundo de
investimento
cota de fundo de
investimento em direitos
creditórios – fidc;
cota de fundo de
investimento em fundo de
investimento em direitos
creditórios – fic-fidc
cota de fundo de
investimento imobiliários
– fii;
fundo cambial

classe (especializada)

Fundo (genérica)

classe (especializada)

Fundo (genérica)

classe (especializada)

Fundo (genérica)

classe (especializada)

Fundo (genérica)

classe (especializada)

Fundo (genérica)

classe (especializada)

Fundo (genérica)

fundo de ações

classe (especializada)

Fundo (genérica)

fundo de curto prazo

classe (especializada)

Fundo (genérica)

fundo de dívida externa

classe (especializada)

Fundo (genérica)

fundo de investimento

classe (especializada)

Fundo (genérica)

fundo de investimento em classe (especializada)
cotas
fundo de longo prazo
classe (especializada)

Fundo (genérica)

fundo de renda fixa

classe (especializada)

Fundo (genérica)

fundo financeiro

classe (especializada)

Fundo (genérica)

fundo investidor

classe (especializada)

Fundo (genérica)

fundo multimercado

classe (especializada)

Fundo (genérica)

fundo referenciado

classe (especializada)

Fundo (genérica)

investidor

classe

Investidor

norma

classe

Norma

operação

classe

Operação

Classe relacionada
Administrador,
Contraparte,
Investidor, Ordem

Fundo (genérica)

Fundo
Ativo, Câmera de
Compensação,
Fundo
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Tabela 17 – Vocábulos separados em classes e atributos contidos nos Artigos
nos 86, 87, 92, 95b e 98
Vocábulo
operação a termo

alienado

Tipo (classe / atributo)
Classe
classe (especializada)
Operação
(genérica)
classe (especializada)
Operação
(genérica)
classe (especializada)
Operação
(genérica)
classe (especializada)
Tipo de Ativo
(genérica)
classe (especializada)
Tipo de Ativo
(genérica)
atributo
Ativo

contrato de derivativo

atributo

Ativo

contrato de futuro
contrato de opção

atributo
atributo

Ativo
Ativo

contrato financeiro

atributo

Ativo

emissão

atributo

Ativo

fator de risco

atributo

Ativo

garantia

atributo

Ativo

indicador de mercado

atributo

Ativo

longo prazo

atributo

Ativo

oferta pública

atributo

Ativo

prêmio

atributo

Ativo

variação cambial

atributo

Ativo

prestador de serviço de
compensação e de
liquidação
concentração

atributo

Câmara de
Compensação

atributo

Emissor

limite

atributo

Emissor

limite de aplicação

atributo

Emissor

limite de concentração

atributo

Emissor

limite de concentração
por emissor
capital social

atributo

Emissor

atributo

Fundo

carteira de investimento

atributo

Fundo

classe de fundo

atributo

Fundo

composição da carteira
do fundo

atributo

Fundo

operação com derivativo
operação
compromissadas
renda fixa
renda variada

Classe relacionada

Ativo
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Tabela 17 – Vocábulos separados em classes e atributos contidos nos Artigos
nos 86, 87, 92, 95b e 98
Vocábulo
conformidade financeira

Tipo (classe / atributo)
Classe
atributo
Fundo

investimento

atributo

Fundo

patrimônio

atributo

Fundo

patrimônio líquido

atributo

Fundo

percentual máximo de
aplicação
política de investimento

atributo

Fundo

atributo

Fundo

posição

atributo

Fundo

posição da carteira

atributo

Fundo

valor mobiliário

atributo

Fundo

valor monetário

atributo

Fundo

aplicação

atributo

Ordem

compensação

atributo

Ordem

compra

atributo

Ordem

instrução

atributo

Ordem

instrumento financeiro

atributo

Ordem

lastro

atributo

Ordem

liquidação

atributo

Ordem

negociação

atributo

Ordem

sistema eletrônico

atributo

Ordem

venda

atributo

Ordem

venda a termo

atributo

Ordem

limite por modalidade de
ativo financeiro
mercado à vista

atributo

Tipo de Ativo

atributo

Tipo de Ativo

mercado de balcão

atributo

Tipo de Ativo

mercado financeiro

atributo

Tipo de Ativo

modalidade de ativo
financeiro

atributo

Tipo de Ativo

Classe relacionada
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Apêndice I – Diagrama de Classes gerado a partir dos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e
98
A Figura 31 apresenta o Diagrama de Classes gerado a partir dos Artigos nos 86,
87, 92, 95b e 98, da Instrução CVM no 409.

Figura 31 – Diagrama de Classes gerado a partir dos Artigos nos 86, 87, 92, 95b e 98

