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RESUMO

Após o desenvolvimento, geralmente o banco de dados, já em estado
produtivo, não é revisado para averiguar se está em conformidade com os requisitos
de negócio, para gerar ou atualizar a documentação existente, o que é fundamental
para análise de problemas ou de novos requisitos. Neste caso, quando a
documentação disponível não representa fielmente o estado corrente do banco de
dados, deve-se usar um processo de engenharia reversa para extração da
semântica do negócio, verificando se o banco de dados atende aos requisitos que
orientaram a sua criação ou se comporta alterações de manutenção ou evolução. A
engenharia reversa é executada pelo analista de sistema, sendo o resultado final,
em geral, um diagrama UML. Cabe ao analista de negócio verificar se os requisitos
estão sendo atendidos ou se há alguma modificação a ser feita, porém esta tarefa
torna-se difícil pelo fato de ele lidar com regras expressas em linguagem natural, e
não diagramas conceituais. Para amenizar este problema, a OMG propôs o padrão
Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR), destinado à
definição de vocabulário e regras de negócio, provendo um meio de comunicação
intermediário entre os analistas de negócio e de sistema. O objetivo deste trabalho é
usar SBVR para análise da estrutura lógica do banco de dados produtivo, expressa
num diagrama conceitual UML, com as restrições representadas na linguagem
Object Constraint Language (OCL), e a partir da análise dos elementos desse
diagrama as regras de negócio são formuladas e descritas em linguagem natural,
compondo ou atualizando a documentação da estrutura, comportamento e conteúdo
do banco de dados. O método consiste na análise individual dos elementos do
modelo conceitual UML / OCL, usando o metamodelo SBVR. O resultado dessa
análise gera especificações de termos e fatos, os quais em conjunto com outras
informações compõem as regras de negócio. Encerra-se o trabalho com as notações
dos resultados obtidos, ressaltando as dificuldades de uso e adequação da SBVR
para esta finalidade.

Palavras chaves: Regra de negócio, Unified Modified Language, UML, SBVR,
vocabulário de negócio, engenharia reversa.

ABSTRACT
Elicitation of business rules in SBVR as of database schema

In general, the databases after the rollout phase from development to production are
no longer reviewed in order to validate whether they are in compliance with the
requirements which meant as guidance to its development, creating or updating its
documentation that is vital for supporting new initiatives in terms of development or
helping on fixing issues identified in production. Thus, if the existing database
documentation does not represent its current state, any more, a process of reverse
engineering should be applied and followed in order to extract the business semantic,
verify whether the database is still in compliance with its requirements, support
alteration of maintenance or new development cycles. The reverse engineering is
executed by the system analyst who ends up creating an UML diagram. The
business analyst is in charge of validating whether the requirements are being
attended or if there is some modification to be performed; however, this task become
difficult due to the fact that he is used to dealing with business rules expressed in
natural language, instead of conceptual diagrams. In order to attenuate this business
communication issue, OMG proposed the standard Semantic of Business Vocabulary
and Business Rules (SBVR) for the vocabulary and business rules definition, serving
as a communication channel among the analysts of business and system. The goal
of this study is to use SBVR to analyze the logical structure of the production
database, expressed by a conceptual UML diagram with the restrictions specified in
Object Constraint Language (OCL), so as of the analysis of these diagram elements,
the business rules are formulated and described in natural language, compounding
or updating the structure documentation, behavior and content of the database. The
method is based on the individual analysis of the conceptual UML / OCL model,
using the SBVR metamodel. The result of this analysis generates specifications of
terms and facts which along with other pieces of information compound the business
rules. This study is concluded with the notes of the given results, standing out the
difficult of usage and adequacy of SBVR for this purpose.

Keywords: Business Rules, Unified Modified Language, UML, SBVR, business
vocabulary, reverse engineering.

Lista de ilustrações
DIAGRAMA 1: SIGNIFICADOS............................................................................................................ 32
DIAGRAMA 2: CONCEITOS ................................................................................................................ 33
DIAGRAMA 3: PROPOSIÇÕES ........................................................................................................... 33
DIAGRAMA 4: REPRESENTAÇÕES ................................................................................................... 34
DIAGRAMA 5: FORMULÁRIOS DE TIPO DE FATO ........................................................................... 35
DIAGRAMA 6: ESQUEMAS DE REFERÊNCIA ................................................................................... 35
DIAGRAMA 7: UNIVERSO DE NOMES .............................................................................................. 36
DIAGRAMA 8: MODELOS E ESQUEMAS CONCEITUAIS ................................................................. 36
DIAGRAMA 9: EXTENSÕES..... ......................................................................................................... 37
DIAGRAMA 10: CONCEITOS ELEMENTARES .................................................................................. 37
DIAGRAMA 11: VOCABULÁRIOS, SIGNIFICADOS E COMUNIDADES ............................................ 39
DIAGRAMA 12: FORMULAÇÕES SEMÂNTICAS ............................................................................... 47
DIAGRAMA 13: FORMULAÇÕES LÓGICAS ....................................................................................... 47
DIAGRAMA 14: VARIÁVEIS E VÍNCULOS .......................................................................................... 48
DIAGRAMA 15: PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE REGRAS DE NEGÓCIO DO MODELO UML /OCL
EM SBVR..................................................................................................................................... 63
DIAGRAMA 16: ESQUEMA DO BANCO DE DADOS ......................................................................... 64
DIAGRAMA 17: MODELO CONCEITUAL DO ESQUEMA DE BANCO DE DADOS ......................... 66
DIAGRAMA 18: CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS ..................................................................... 119
DIAGRAMA 19: TIPOS DE DEFINIÇÕES . ........................................................................................ 120
DIAGRAMA 20: CONCEITUAÇÃO DE DECISÕES .......................................................................... 121
DIAGRAMA 21: MODELANDO TIPO DE FATO ................................................................................ 122
DIAGRAMA 22: CATEGORIA DE ORIENTAÇÕES ........................................................................... 123
DIAGRAMA 23: SENTENÇAS DE ORIENTAÇÃO . ........................................................................... 124
DIAGRAMA 24: ACOMODAÇÕES, EXCEÇÕES E AUTORIZAÇÕES. ............................................. 125

ESQUEMA 1: CLASSIFICAÇÃO DE REGRA ...................................................................................... 25

FIGURA 1: TIPOS DE EXPRESSÕES DE REGRAS ........................................................................... 26
FIGURA 3: ARQUITETURA ORIENTADA A MODELO ....................................................................... 28
FIGURA 4: OS CINCO ASPECTOS DA SBVR .................................................................................... 29
FIGURA 5: EXEMPLO DE USO DO INGLÊS ESTRUTURADO SBVR ............................................... 43
FIGURA 6: ARQUITETURA DE FERRAMENTAS DE ENGENHARIA REVERSA............................... 51
FIGURA 7: O MODELO FERRADURA ................................................................................................ 52
FIGURA 8: SBVR2UML & OCL – PASSOS DE TRANSFORMAÇÃO ................................................. 55
FIGURA 9: VOCABULÁRIO / REGRA DE NEGÓCIO USANDO VETIS .............................................. 56
FIGURA 10: EXEMPLO DE CATEGORIZAÇÃO DE ESQUEMA ......................................................... 57
FIGURA 11: TRANSFORMANDO FORMULAÇÕES MODAIS ALÉTICAS .......................................... 58
FIGURA 12: CENÁRIO DE APLICAÇÃO UML/OCL PARA TRANSFORMAÇÃO SBVR ..................... 60

FIGURA 13: RELAÇÃO ENTRE SISTEMA, MODELO E METAMODELO. .......................................... 86

QUADRO 1: CLASSIFICAÇÃO DE REGRA DE NEGÓCIO................................................................. 25
QUADRO 2: CONJUNTO SIMPLIFICADO DE PALAVRAS CHAVES PARA QUANTIFICAÇÃO,
OPERAÇÕES LÓGICAS E MODAIS. .......................................................................................... 44
QUADRO 3: ESQUEMAS DE FORMULAÇÕES LÓGICAS. ................................................................ 49
QUADRO 4: INSTRUÇÕES OCL ......................................................................................................... 68
QUADRO 5: CLASSIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO MODELO CONCEITUAL UML / OCL ...... 69
QUADRO 6: DEFINIÇÃO DO TIPO DE FORMULAÇÃO E NOTAÇÃO SBVR..................................... 70

Lista de Abreviaturas e Siglas
CIM
DBA
DDL
MDA
MOF
OCL
OMG
PIM
PSM
SBVR
SGBD
SQL
UML
URI
VDBR
VDBV
XMI
XML

Common Information Model
Database Administrator
Data Definition Language
Model Driven Architecture
Meta Object Facility
Object Constraint Language
Object Management Group
Platform Independent Model
Platform Specific Model
Semantic of Business Vocabulary and Rules
Sistema gerenciador de banco de dados
Structured Query Language
Unified Modeling Language
Universal Resource Identifier
Vocabulary for Describing Business Rules
Vocabulary for Describing Business Vocabularies
XML Metadata Interchange
Extensible Markup Language

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 15
1.1 Motivação........................................................................................................... 15
1.2 Objetivo .............................................................................................................. 18
1.3 Contribuições ..................................................................................................... 18
1.4 Método de Trabalho ........................................................................................... 18
1.5 Organização do Trabalho ................................................................................... 20
2 ESTADO DA ARTE .............................................................................................. 22
2.1 Regras de negócio ............................................................................................. 22
2.1.1 Componentes básicos ..................................................................................... 22
2.1.2 Documentação ................................................................................................ 22
2.1.3 Estrutura e classificação ................................................................................. 23
2.2 Semântica do Vocabulário de Negócio e Regra de Negócio (SBVR) ................. 27
2.2.1 Origem e propósito .......................................................................................... 27
2.2.2 Os cinco aspectos da SBVR ........................................................................... 29
2.2.3 Vocabulário ..................................................................................................... 31
2.2.4 Elementos de análise e qualificação do vocabulário ....................................... 32
2.2.5 Vocabulário de negócio ................................................................................... 38
2.2.6 Descrição de vocabulário ................................................................................ 39
2.2.7 Categoria de Regras ....................................................................................... 41
2.2.8 Notações ......................................................................................................... 42
2.2.9 Inglês estruturado da SBVR ............................................................................ 42
2.2.10 Formulação Lógica do vocabulário semântico ............................................... 45
2.2.11 O metamodelo da SBVR ............................................................................... 49
2.3 Trabalhos relacionados ...................................................................................... 50
2.3.1 Engenharia reversa ......................................................................................... 50
2.3.2 Análise de modelo conceitual em UML ........................................................... 53

2.3.3 Desenvolvimento orientado por regras de negócio em SBVR ......................... 54
2.3.4 Extração de regra de negócio em SBVR a partir de diagrama UML ................ 59
2.3.5 Conclusão ....................................................................................................... 61
3 Processo de elicitação de regras de negócio em SBVR a partir de esquema
de banco de dados................................................................................................. 62
3.1 Etapa 1 - Especificação do esquema do banco de dados .................................. 64
3.2 Etapa 2 - Especificação do modelo conceitual UML / OCL ................................. 65
3.2.1 Especificação do modelo conceitual UML ....................................................... 65
3.2.2 Especificação das instruções OCL .................................................................. 67
3.3 Etapa 3 - Descrição das informações do modelo conceitual UML / OCL ............ 69
3.4 Etapa 4 - Definição do tipo de formulação e notação SBVR ............................... 70
3.5 Etapa 5 - Especificação do vocabulário e regras de negócio. ............................ 70
3.5.1 Criação e caracterização do vocabulário ......................................................... 71
3.5.2 Especificação das instâncias do vocabulário ................................................... 72
3.5.3 Especificação das regras de negócio .............................................................. 77
3.6 Conclusão .......................................................................................................... 82
4 Análise dos resultados ....................................................................................... 83
4.1 Esquema do banco de dados ............................................................................. 83
4.2 Modelo conceitual UML / OCL............................................................................ 83
4.3 Descrição das informações do modelo conceitual UML / OCL ........................... 84
4.4 Definição do tipo de formulação e notação SBVR .............................................. 84
4.5 Especificação do vocabulário e regras de negócio ............................................. 85
4.6 Conclusão .......................................................................................................... 89
5 Conclusão final ................................................................................................... 91
5.1 Resumo técnico ................................................................................................. 91
5.2 Análise geral dos resultados .............................................................................. 92
5.3 Sugestões para pesquisas futuras ..................................................................... 94

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 96
APÊNDICE A – Especificações das tabelas em linguagem SQL. ..................... 100
APÊNDICE B – Descrição das informações do modelo conceitual .................. 102
APÊNDICE C – Instâncias do vocabulário e regras de negócio ....................... 105
ANEXO A – Metamodelo SBVR para vocabulário de negócios e regras de
negócio ................................................................................................................. 119

15

1 INTRODUÇÃO
1.1

Motivação
Sistemas são desenvolvidos ou alterados com base nos requisitos que

representam a necessidade do usuário.

Os requisitos são expressos e

documentados por regras de negócio.
Para Halpin (2004) e Ross (2009), as regras de negócio devem ser
primeiramente especificadas de forma conceitual, com palavras do domínio de
negócio. Desta forma o usuário pode entendê-las com mais clareza, o que é mais
fácil em comparação com a análise de modelos conceituais.
Em alguns casos as regras de negócio são especificadas com base num
vocabulário controlado, constituído de nomenclaturas, expressões e conceitos.
Como exemplo, cita-se o padrão para o segmento bancário criado pelo governo
canadense1, com aproximadamente quatro milhões de palavras e termos em Inglês
e Francês para apoiar e orientar a documentação de sistema ou processo de
negócio pertinente ao segmento bancário. O vocabulário controlado tem como
objetivo equalizar o entendimento dos analistas de sistema e de negócio. Os
analistas de negócio por sua vez representam a interface de comunicação dos
usuários finais e os analistas de sistema.
Após a especificação das regras de negócio, o desenvolvimento ou alteração
do sistema segue com a definição dos modelos conceituais, que geralmente são
representados por diagramas UML 2 e eventualmente complementados com OCL 3,
que descreve textualmente restrições. Em seguida os modelos conceituais são
submetidos à revisão, para verificação da conformidade com as regras de negócio e,
então se inicia a fase seguinte, por exemplo, codificação. Em alguns casos a análise
do modelo conceitual é efetuada por analista de negócio ou até mesmo usuários,
que em geral não têm familiaridade com UML.
Atkinson et al. (2010) ressaltam que o desenvolvimento orientado a modelo é
passível de questionamento, de forma é previsível o fosso de entendimento e

1

Euro Term Bank – http://www.eurotermbank.com
UML – Unified Modeling Language – Especificação http://www.omg.org/spec/UML/2.0
3
OCL – Object Constraint Language – Especificação http://www.omg.org/spec/OCL/2.2
2
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conhecimento entre as partes desenvolvedora e usuária em decorrência das
técnicas, ferramentas e processo de modelagem. E, realmente, há outros trabalhos
que endossam esta concepção, propondo o aperfeiçoamento da análise de modelo
conceitual UML (ANASTASAKIS et al., 2007; BERARDI et al., 1998; BRUKER,
WOLFF, 2006; CABOT et al., 2007, 2010).
A dificuldade do analista de negócio analisar visualmente diagramas ocorre
com quaisquer diagramas. Em alguns casos, há outros fatores que agravam ainda
mais este cenário; como exemplo, diagrama de banco de dados, que atualmente
também é expresso na notação UML (TEOREY et al., 2007. p. 33; SILBERSCHATZ,
A. et al., 2010, p. 308).
A documentação deste tipo de diagrama é elaborada pelo analista de negócio
em conjunto com o analista de sistema, e posteriormente, o banco de dados é criado
pelo administrador de banco de dados (DBA). Uma das principais atribuições do
DBA é manter a integridade e disponibilidade dos dados, em vez de ater-se a
atualização da documentação dos diagramas UML / OCL, que foram usados para
criação ou alterações posteriores, para fins de correção e adequação.
Além da ausência de manutenção evolutiva dos diagramas iniciais, buscando
assegurar se os requisitos foram e permanecem satisfeitos, deve-se considerar a
necessidade de revisão e atualização da documentação que reporta a semântica do
negócio, o que de certa forma não é convencional pois, alteração de diagrama não é
o mesmo que extração da semântica do negócio a partir de diagrama existente.
Para auxiliar a especificação dos requisitos na arquitetura MDA 4, o Object
Management Group – OMG5 desenvolveu o padrão de especificação de regras de
negócio nomeado Semantics of Business Vocabulary and Business Rules – SBVR6.
A SBVR (OMG, 2008) é considerada parte do desenvolvimento orientado a modelo.
O seu objetivo é definir o vocabulário de negócio, prover diretrizes para
documentação da semântica, terminologia, fatos, regras do negócio e viabilizar
automação do desenvolvimento. De acordo com a especificação, a SBVR faz parte
do projeto, nomeado atualmente NIAM2007, que se iniciou na década de 70 com o
nome Nijs1977.

4

MDA – Model Driven Architecture – Especificação http://www.omg.org/mda/specs.htm#MDAGuide
OMG – Object Management Group – Especificação http://www.omg.org/gettingstarted/gettingstartedindex.htm
6
SBVR – Semantic of Business Vocabulary and Rules – Especificação http://www.omg.org/spec/SBVR/1.0
5
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O fato é que facilmente se encontram trabalhos sobre o uso de SBVR, para
transformação das regras de negócio em linguagem natural para regras em
linguagem controlada, visando: (1) acelerar o processo de desenvolvimento com
automatização da criação dos modelos conceituais UML/OCL (OMG, 2008); (2)
auxilio e aprimoramento do entendimento e comunicação entre analista de sistema e
de negócio (LINEHAN, 2007; BAJWA et al., 2010; KAMADA et al., 2010; CUNHA,
2009). No entanto, para fins de documentação de um sistema existente, havendo a
necessidade de análise de modelos conceituais UML, para resgate das regras de
negócios usadas para gerá-los, não se encontram trabalhos a menos de um único
desenvolvido por Cabot et al. (2010), que propõe auxiliar aos analistas de sistemas
com o refinamento e confirmação dos requisitos usados para geração dos modelos
conceituais. O trabalho é baseado em um processo autômato de conversão dos
modelos UML/OCL em regras de negócio expressas de acordo com a especificação
SBVR na notação inglês estruturado SBVR e, em seguida, para linguagem próxima
à natural. Eles nomearam a transformação proposta de modelo para modelo, pois
converte modelos conceituais em regras de negócio expressas em linguagem
natural usando o metamodelo SBVR para transformação.
Cabot et al. (2010) afirmam que a transformação tem um viés de engenharia
reversa, partindo do modelo conceitual chegando a um conjunto de regras em
formato textual. Por fim, asseguram que a SBVR contempla o seu propósito, pois
permite a geração de documentação com vocabulário controlado, independente do
projeto de sistema e conhecimento computacional, sendo um meio adequado para
agir como uma representação do conhecimento entre os analistas de negócio e
sistema. Entretanto, os autores dão um exemplo muito simples como demonstração
do método proposto e não há registro de trabalho ou exemplo do uso deste método
num sistema produtivo, com o intuito de extração de informações para análise do
sistema. Segundo Canfora, Penta (2007); Kazman (1998), o principal objetivo deste
tipo de análise é a representação da arquitetura do sistema, para compreensão das
suas relações, escopo e funcionamento, o que ajuda aos analistas de sistema ou de
negócio a familiarizarem-se com o sistema e, então, saber como proceder para
efetuar alterações de manutenção, evolução e depuração de comportamento ou
resultado inesperado.
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1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é a elaboração de um estudo de caso, para

extração de regras de negócio a partir de diagramas conceituais especificados em
UML / OCL, que representam um esquema de banco de dados.
A formulação das regras ocorrerá por meio da análise do diagrama UML /
OCL usando o metamodelo SBVR, extraindo todos os termos, fatos, expressões,
restrições e particularidades do modelo conceitual, dando origem a regras de
negócio expressas em Português estruturado e baseadas num vocabulário
controlado. O conjunto de regras final prezará a semântica do vocabulário de
negócio empregado no modelo conceitual.
Pretende-se gerar com o estudo de caso, informações que auxiliem nas
atividades de engenharia reversa de software, tais como: (1) redefinição; (2)
reconstrução; (3) manutenção dos artefatos de software; (4) geração de informações
que sirvam para análise do banco de dados.
A análise auxiliará na validação do banco de dados quando confrontado com
a especificação dos requisitos, gerando ou atualizando sua documentação. Além
disso, espera-se avaliar o esforço e relevância da SBVR para esta finalidade.

1.3

Contribuições
A contribuição deste trabalho é um estudo de caso baseado na adoção do

método proposto pelos autores Cabot et al. (2010), para revisão do modelo
conceitual UML/OCL de banco de dados no estado produtivo, com o intuito de
resgate e documentação dos requisitos empregados. Este estudo de caso baseia-se
no uso da SBVR para análise do modelo conceitual, e também contribui com a
compreensão e entendimento da complexidade e viabilidade do uso da SBVR para
este propósito.

1.4

Método de Trabalho
Revisão bibliográfica – A primeira atividade deste trabalho é pesquisa e

revisão bibliográfica sobre os temas:
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a) regras de negócio, sua identificação, especificação, conceitos e uso,
conforme o padrão SBVR (OMG, 2008), Halle (2001), e Ross (2009);
b) engenharia reversa de software (CANFORA, PENTA, 2007; KAZMAN,
1998);
c) análise de modelos conceituais em UML/OCL, que usaram o padrão SBVR
para especificação das regras de negócio;
d) análise minuciosa do trabalho elaborado por Cabot et al. (2010).
Entende-se como banco de dados neste trabalho, a descrição da estrutura
física do banco de dados de Warehouse existente, considerando as tabelas,
procedimentos, funções, restrições e gatilhos, especificação do modelo conceitual
UML representando todos os elementos do banco de dados, suas relações e criação
de um conjunto de vocábulos retirados do modelo conceitual UML.
Metamodelo adaptado – Em seguida, ocorrerá a análise dos diagramas que
compõem o metamodelo SBVR, para escolha dos diagramas que comporão o
metamodelo adaptado pelo autor. Assim como Cabot et al. (2010), usar-se-á parte
do metamodelo SBVR necessária para orientar a conversão do modelo conceitual
UML numa instância do Metamodelo adaptado SBVR.
Vocabulário de negócio – Desenvolvimento inicial do vocabulário de negócio
empregado no modelo conceitual UML, textualmente especificado e estruturado
conforme o padrão SBVR (2008), por meio da análise dos vocábulos.
Formulação das regras de negócio – Análise de todas as classes contidas no
diagrama UML, suas características e relações. Cada classe será analisada de
forma isolada e em conjunto mediante ao metamodelo SBVR. Por fim, compor-se-á
a documentação por meio de um conjunto de sentenças declarativas, especificadas
conforme o padrão SBVR (2008), que expressarão as regras de negócio, fatos e
expressões, que representará a semântica do negócio aplicada no banco de dados.
As regras serão armazenadas num repositório de regras de negócios, usando uma
aplicação destinada à gestão de regras de negócio, conforme sugerido pela autora
Halle (2001), para propósito de classificação, manipulação e relatórios sobre regras.
Análise dos resultados – A última atividade será a análise dos critérios de
dificuldade, complexidade e viabilidade em: (1) uso do método proposto pelos
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autores Cabot et al. (2010) num sistema existente, para extrair os requisitos
empregados; (2) composição do metamodelo SBVR adaptado para análise de
modelo conceitual UML/OCL de banco de dados; (3) mapeamento da relação de
equivalência dos elementos da estrutura física do banco de dados, a saber: tabelas,
procedimentos, funções, restrições e gatilhos; versus elementos do modelo
conceitual UML, sendo eles as classes, atributos, cardinalidade, restrição e operação
versus os elementos da SBVR.

1.5

Organização do Trabalho
Além desta seção introdutória, este trabalho é composto pelas seguintes

seções.
A seção 2, Estado da Arte, apresenta os conceitos:
a) regra de negócio pela literatura de Halle (2001) e de Ross (2009);
b) Semantics of Business Vocabularies and Business Rules (OMG,
2008);
c) reengenharia de software segundo Canfora e Penta (2007),
Chikofsky e Crossin (1990), Biggerstaff (1989) e a norma IEEE-1219 (1998);
d) trabalhos sobre análise de modelo conceitual expressos na notação
UML de Atkinson et al. (2010); Anastasakis et al. (2007); Berardi et al. (1998);
Brucker, Wolff (2006);
e) trabalhos sobre o uso da SBVR (OMG, 2008; NEMURAITE et al.,
2010; CUNHA, 2009; KAMADA et al., 2010; GOEDERTIER et al., 2007;
LINEHAN 2008; BAJWA et al., 2010; STEEN et al., 2010);
f) o principal artigo deste trabalho Cabot et al. (2010), que trata de um
método para análise por meio de engenharia reversa, analisando modelos
conceituais existentes e extraindo regras de negócio com a transformação do
diagrama UML para o metamodelo SBVR.
A seção 3, Metamodelo, apresenta os diagramas SBVR que compõem o
metamodelo SBVR adaptado, que será usado para a transformação do modelo UML
em regras de negócio.
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A seção 4, Dicionário de dados, apresenta a preparação do modelo conceitual
na notação UML a partir do esquema do banco de dados e, então, criação o
dicionário de dados, que descreve toda a nomenclatura empregada no modelo
conceitual, usada em seguida para a criação do vocabulário de negócio e regras de
negócio, todos expressos de acordo o padrão SBVR (OMG, 2008).
A seção 5, Análise dos resultados, apresenta: (1) resultados obtidos versus
esperados; (2) descrição dos pontos positivos e negativos em relação ao uso da
SBVR para extração e documentação de regras de negócio da forma apresentada
neste trabalho; (3) descrição dos pontos positivos e negativos do método de análise
de modelo conceitual apresentado por Cabot at al. (2010).
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2 ESTADO DA ARTE
Esta seção contém a revisão que auxilia na compreensão dos conceitos e
artefatos deste trabalho, a saber: (1) regras de negócio - identificação, classificação,
expressão e documentação; (2) estudo da norma SBVR, que foi adotada como
padrão de análise de modelo conceitual, expressão de regras de negócio de forma
escrita e oral; (3) levantamento dos elementos de modelo conceitual UML usados
para expressar esquema de banco de dados, incluindo seus relacionamentos e
características; (4) geração de regras de negócio a partir de diagrama conceitual,
baseando-se no trabalho de Cabot et al. (2010) e na norma SBVR (2008).

2.1

Regras de negócio
Descrever-se-á neste tópico as regras de negócio, a saber, seus

componentes, estrutura / documentação e as fases compreendidas entre seu
descobrimento, especificação e uso.

2.1.1

Componentes básicos
Codd (1970, apud HALLE, 2001, p. 43) descreveu as regras de negócio

usadas no desenvolvimento de sistemas, como as regras de integridade
empregadas na geração de dados, representando o negócio. Ele subdividiu as
regras sob o ponto de vista de banco de dados em três componentes:
a) estrutura do dado: expressão de forma declarativa do próprio dado
visto pela óptica dos usuários. Ele o define como a natureza
organizacional do dado pela perspectiva do usuário.
b) manipulação do dado: os tipos de operações que usuários podem
requerer, as quais são possíveis mediante a estrutura do dado.
c) integridade do dado: um conjunto de regras que determina o
comportamento dos dados ao serem manipulados.

2.1.2

Documentação
Halle (2001) afirma que regras de negócio são as diretrizes que orientam o

comportamento do sistema, grupo de pessoas ou corporação. Ela afirma que o
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desenvolvimento do sistema como um todo ou de alguma atividade em particular,
sob a orientação de regras de negócio, auxilia os analistas de negócios e de
sistemas. As regras de negócio servem como um meio eficaz para documentação,
pois auxilia nos seguintes pontos:
a) o tempo e custo despendido com desenvolvimento ou alterações
geralmente são menores, porque se sabe exatamente o que deve
ser feito.
b) as regras de negócio são formalizadas e armazenadas em locais
conhecidos, ajudando o relacionamento colaborativo, já que as
pessoas sabem exatamente o que fazer e o que as outras esperam
delas. Os gestores, então, podem revisá-las de tempo em tempo e
adequá-las, quando necessário.
c) quando há um erro no sistema referente ao não cumprimento de
uma determinada regra de negócio, os analistas de negócio
entendem e sabem explicar exatamente a origem da mensagem de
erro ou resultado inesperado.
d) se necessário, os desenvolvedores podem empregar regras de
negócio no sistema, considerando somente a lógica descrita na
regra.

2.1.3

Estrutura e classificação
Embora não exista uma classificação universal, há alguns autores e empresas

que especificaram esquemas similares para classificar regras (BUSINESS RULE
GROUP, 2000; ROSS, 2009; DATE, 2000; VERSATA; USOFT (MALLENS, 1997)
apud HALEY, 2001, p. 43), conforme segue:


Regras de atributo
o Unicidade
o Valor opcional (nulo)
o Verificação de valor



Computações



Inferências



Restrições de uso para atributos que representam mais de uma entidade
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Regras de relacionamento
o Cardinalidade ou multiplicidade
o Relacionamento opcional
o Integridade referencial

Obviamente, há esquemas de classificação específicos para determinados
assuntos, como exemplo, Date (2000, apud HALEY, 2001, p. 31) propõe um
esquema de classificação destinado à base de dados, baseado na estrutura do
dado:


Restrições de domínio



Restrições de coluna



Restrições de tabela



Restrições de banco de dados

As restrições acima compreendem regras de negócio simples ou de maior
complexidade, mas requerem pelo menos a noção de artefatos de software como
diagramas UML ou entidade-relacionamento. Halle (2001) sugere uma classificação
mais genérica, partindo do princípio de que regra de negócio é composta de termos,
fatos e regras. O esquema genérico é para atender analistas de negócio ou de
sistema, visando à compreensão de um esquema para classificação de regras,
assumindo que a pura adoção destas não distingue quem as coletou de quem as
emprega ou se a mesma é simples ou complexa.
Os três elementos básicos que compõem uma regra de negócio são termo,
fato e regra. O termo é um nome ou frase a respeito de alguma definição. O fato é
uma declaração que conecta termos por meio de preposições, proposições e
expressões. A regra é uma instrução declarativa que descreve a lógica ou
processamento dos valores da informação, e o seu resultado é a descoberta de uma
informação nova ou a decisão sobre como uma pessoa de negócio agiria no caso de
aplicá-la.
Os fatos, termos e regras juntos compõem a semântica das regras de
negócio, formando a fundação dos modelos lógicos de dados ou negócio.
Halle (2001) explica que uma pessoa de negócio pode controlar um evento ao
adicionar, subtrair ou modificar regras. A orientação das ações pode ser alterada
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mediante novas informações sobre evento, restrições das informações criadas pelo
evento ou criação de informações novas sobre o próprio evento.
O Quadro 1 contém os elementos usados para descrever a estrutura e
classificação de regra de negócio, conforme Halle (2001).

CLASSIFICAÇÃO DE
REGRA DE NEGÓCIO

DEFINIÇÃO SIMPLIFICADA DE REGRA DE
NEGÓCIO

Termo

É um nome ou frase a respeito de alguma
definição.

Fato

É uma declaração que conecta termos, a través
de preposições e expressões.

Restrição mandatória

Declaração que expressa uma restrição
incondicional e obrigatória.

Diretrizes e sugestões

Declaração que expressa ou alerta sobre uma
condição.

EXEMPLOS
• Conceito – Cliente .
• Propriedade – Código de classificação do
cartão de crédito do cliente.
• Valor – Feminino.
•Conjunto de valores – Dias úteis da semana
de segunda-feira à sexta-feira.

• Cliente pode efetuar pedido.

• Um cliente não pode ter mais de dez pedidos
abertos ao mesmo tempo.
• O cliente não deve ter mais do que dez
pedidos abertos ao mesmo tempo.

Ativadora de ação

Declaração que testa uma condição e se
satisfeita, inicia outro evento de negócio,
mensagem ou atividade.

• Iniciar o processamento do pedido do cliente,
se o pedido for válido.
• Informar gerente de serviços se o cliente se
enquadra no perfil de alto risco.

Processamento

Declaração de um algoritmo para obter um
determinado valor de um termo por meio de
operações básicas como soma, divisão, máximo,
mínimo ou operações mais complexas como
média, cotação.

• O total de um pedido deve ser a soma dos
valores de todos os itens por linha, acrescidos
os valores dos impostos.

Inferência

Declaração que testa condição e declara a
condição do fato verdadeira ao encontrar a
condição desejada.

• O cliente é preferencial se não houver fatura
pendente.
• O cliente preferencial tem desconto de 20%.

Quadro 1: Classificação de regra de negócio
Fonte: Halle (2001)

O Esquema 1 é uma sugestão de Halle (2001) para identificação e
classificação de regras.

Esquema 1: Classificação de regra
Fonte: Halle (2001)
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A autora descreve uma série de etapas entre a descoberta, documentação e
aplicação da regra, conforme Figura 1. A descoberta da regra começa geralmente
por pequenos diálogos, por meio de uma simples expressão sem padrão ou norma
para expressá-la, então pessoas com mais conhecimento de negócio começam a
estruturar a regra, usando a linguagem natural. Em seguida, os analistas de negócio
e sistema modificam a regra, adicionando-lhe todos os requisitos necessários para
empregá-la, e por fim, a última etapa é a aplicação da regra.

Figura 1: Tipos de expressões de regras
Fonte: Halle (2001)

Após a primeira fase de descoberta da regra, o uso de um modelo
padronizado ajuda a expressá-la, gerando uma combinação de cláusulas, conforme
exemplo: <termo 1> <operador> <termo 2>.
O operador é relativo ao tipo do termo, podendo ser desde um operador
aritmético a uma expressão ou palavra. As regras podem ser encadeadas ou
compostas de diversos termos e operadores, para atender a quaisquer
necessidades de negócio. A norma SBVR (2008) empregada neste trabalho sugere
um padrão similar para identificação, análise, categorização, expressão e
comunicação de regras de negócio em conjunto com outros pontos descritos no
próximo tópico.
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2.2

Semântica do Vocabulário de Negócio e Regra de Negócio
(SBVR)
Descreve-se neste tópico, os conceitos da norma SBVR correlacionados às

atividades deste estudo de caso.

2.2.1

Origem e propósito
O OMG, oficializou em 2003 o Business Semantics of Business Rules

Request for Proposal (RFP).

O objetivo era permitir que pessoas de negócio

pudessem definir as políticas e regras, pelas quais conduziam seus próprios
negócios, usando a própria linguagem de negócio.

As regras deveriam ser

capturadas com clareza, sem ambiguidade e serem facilmente expressas sob outras
formas de representação.
Para alcançar este objetivo, foram designadas as premissas de metamodelo
para a especificação de regras de negócio, efetuada por pessoas de negócio e com
representação em Meta Object Facility (MOF7), que seria usado para captura de
vocabulário e definições de termos usados nas regras de negócio. Outro requisito
era o armazenamento das regras de negócio e seus vocábulos num repositório do
tipo XML Metadata Interchange (XMI

8

), que permite intercomunicação entre

ferramentas de software que gerencia, usa e traduz regras de negócio.
A especificação SBVR (OMG, 2008) tem como escopo:
a) definição do vocabulário e regras para documentação da semântica
do vocabulário de negócios, fatos e regras de negócio, bem como um
esquema XMI para o intercâmbio de vocabulários e regras de negócios entre
organizações e entre as ferramentas de software;
b) ser interpretável em lógica de predicados com uma pequena
extensão em lógica modal e suportar análise linguística de texto para
vocabulários e regras de negócio; apesar da análise linguística não fazer
parte do escopo da especificação;
c) ser aplicável ao domínio de vocabulários e regras de negócios de
quaisquer tipos de atividades ou organizações. É conceitualmente ideal para
7
8

MOF – Meta Object Facility – Especificação http://www.omg.org/spec/MOF/2.0/
XMI – XML Metadata Interchange – Especificação http://www.omg.org/spec/XMI/
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pessoas e foi idealizada para ser usada independentemente de projetos de
sistemas de informação;
d) especificação adequada para servir como dados que são
convertidos por analistas de sistemas em projetos de sistemas de informação;
e) a lógica compreendida nos dados é especificada pelos arquitetos de
sistemas e arquitetos de modelos independentes de plataforma e ferramentas
de software.
De acordo com a especificação da OMG (2008), a SBVR está totalmente
inserida na camada de negócio do Common Information Model (CIM) 9, conforme
diagrama expresso na Figura 2, que representa a arquitetura orientada a modelo:

Figura 2: Arquitetura orientada a modelo
Fonte: OMG (2008)

A posição da SBVR neste modelo implica que a mesma é dirigida a regras de
negócio e vocabulários de negócios ou relevantes para o uso em conjunto com
essas regras. Outros aspectos de modelos de negócios também têm que ser
desenvolvidos, incluindo processos de negócios e estrutura organizacional, mas
estes devem ser abordados pela OMG em outras iniciativas. Os modelos de
negócio, incluindo os modelos suportados pela SBVR, descrevem negócios e não os
respectivos sistemas de informação.
Na plataforma dirigida por modelo, os sistemas de informação são
especificados com uso de Platform Independent Model (PIM)10 e Platform Specific
9

CIM – Common Information Model
PIM – Platform Independent Model

10
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Model (PSM)11. É previsto que a OMG garantirá que os metamodelos para diferentes
aspectos de modelagem de negócios deem origem a um modelo abrangente, que
será usado no desenvolvimento como diretriz na transformação do modelo de
negócios para PIM.
Portanto, o papel da SVBR é habilitar a captura de terminologia e significados
para quaisquer níveis da MDA, podendo ser usada para vocabulários e regras dos
PIMs e PSMs. Porém, esta especificação foca no uso da SBVR como um meio para
descrever negócios em vez de seus respectivos sistemas de informação. Neste tipo
de modelo da SBVR, o conceito Cliente poderia representar o papel de uma
entidade do mundo real como uma pessoa ou organização, e seria uma classe UML
no modelo PIM.
A seguir estão descritos os componentes, conceitos e peculiaridades da
SBVR. A notação, parte textual da SBVR, é baseada no fato de que a semântica é o
significado ou relacionamento dos significados de um tema ou um conjunto de
temas, que podem ser representados em quaisquer formas, por exemplo, palavras,
números, ícones e sons.

2.2.2

Os cinco aspectos da SBVR
Sabendo-se o que é SBVR, é possível aprofundar-se no entendimento da

SBVR, por meio da compreensão dos cinco aspectos: a origem, formulação lógica,
lógica formal, representação do negócio e compartilhamento do conhecimento. A
Figura 3 exemplifica os cinco aspectos e seus relacionamentos.

Figura 3: Os cinco aspectos da SBVR
Fonte: OMG (2008)
11

PSM – Platform Specific Model
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Comunidade – a comunidade é o elemento principal para o vocabulário. As
comunidades de maior relevância são empresas para as quais as regras de negócio
são especificadas e expressas. No entanto, devem-se considerar comunidades
outras do segmento da indústria, grupos de padronização e autoridades reguladoras.
Há mais de uma comunidade dentro de uma empresa, que podem precisar do
compartilhamento do entendimento dos significados, para usá-los em conjunto com
o vocabulário comum à própria comunidade, que pode variar de jargões a
linguagens naturais. Na especificação SBVR (OMG, 2008), estas comunidades são
nomeadas Comunidades de discurso.
Conjunto de significados compartilhados – uma comunidade possui um
conjunto de significados, incluindo conceitos, tipos de fatos e regras de negócios. O
significado pode ser compartilhado, discutido e questionado, mas tem de ser
expresso. SBVR separa o significado de negócio de quaisquer formas de expressão.
Os elementos que compõem um conjunto de conceitos não estão associados a uma
determinada linguagem.
Formulação Lógica – provê uma sintaxe formal, abstrata e independente de
linguagem, para captura da essência da semântica do significado compartilhado,
servindo como base para múltiplas formas de representação, tais como, nomes,
verbos, tipos de expressão de fatos, leitura e associação bidirecional. Também figura
como a base para dois recursos importantes da SBVR; (1) o mapeamento do corpo
do significado compartilhado para vocabulários usados pelas comunidades; (2) o
mapeamento para XMI, que habilita o intercâmbio dos conceitos, fatos e regras de
negócio entre as ferramentas que suportam SBVR.
Representação de Negócio – os conceitos e regras de negócio de um
conjunto de significados compartilhados precisam ser representados por um
vocabulário aceitável e passível de uso pela comunidade. Os vocabulários podem
ser expressos por linguagens naturais distintas, artificiais como UML ou por um
subconjunto da linguagem natural usada por um grupo específico de pessoas, por
exemplo, engenheiros que atuam no mesmo segmento. A SBVR serve para
mapeamento de significado de negócio para linguagem concreta, representando
elementos do conjunto de significados e suas origens. A SBVR suporta a adoção de
fontes externas como conjunto de padrões ou indústrias de termos, nomenclaturas e
expressões. Por exemplo, a SBVR adota algumas definições básicas dos padrões
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para terminologia e vocabulário: (1) ISO 1087-1 (2000) “Terminology work –
Vocabulary – Part 1: Theory and application”; (2) ISO 704 (2000) “Terminology work Principles and methods”
Lógica Formal – a SBVR tem fundamentação teórica que sustenta a
formulação lógica e as estruturas dos conjuntos de significados compartilhados,
baseando-se em lógica de predicados de primeira ordem com algumas extensões
restritas em lógicas de ordem maior e com algumas extensões limitadas em lógica
modal, para expressão de formas deônticas, que são regras de negócio para
obrigação e permissão, e aléticas, que são regras de negócio para necessidade e
possibilidade.

2.2.3

Vocabulário
Cunha (2009) explica que a norma SBVR descreve um modelo semântico

para elaboração de vocabulários de negócio e regras de negócio. A norma em si é
organizada usando vocabulários descritos com base no próprio padrão SBVR. Há
dois que se destacam pelo fato de serem destinados a expressar terminologia
relativa à modelagem de negócio e regras de negócio, sendo eles:
a) Vocabulário para Descrição de Vocabulários de Negócio (VDBV) 12,
que tem como objetivo descrever conceitos e significados, baseado nos
padrões ISO de terminologia ISO 1087-1 (Terminology Work – Theory and
application), (Terminology work – Principles and methods) e ISO 860
(Terminology work – Harmonization and concepts and terms). O primeiro e o
segundo descrevem os tipos de conceitos e significados, o terceiro é
constituído por elementos do primeiro vocabulário e especifica a semântica
das regras de negócio. As categorias das regras são definidas nesse
vocabulário, bem como as recomendações que podem ser modeladas com
SBVR.
b) Vocabulário para Descrição de Regras de Negócio (VDBR) 13
construído a partir do primeiro vocabulário, usado para expressar a semântica
da regra de negócio, categorias das regras de negócio e recomendações.
12
13

VDBV – Vocabulary for Describing Business Vocabularies
VDBR – Vocabulary for Describing Business Rules
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2.2.4

Elementos de análise e qualificação do vocabulário
Parte do metamodelo SVBR é destinada a análise e qualificação de

vocabulário. Os diagramas pertinentes a essa parte do metamodelo são descritos a
seguir, pois serão usados para a análise e qualificação do vocabulário do modelo
conceitual UML / OCL do banco de dados elegido.
a) Significados – representam o conhecimento em termos do que se entende por
uma palavra, sinal, declaração ou descrição. Parte do metamodelo SBVR
serve para análise e classificação dos elementos usados para expressar o
significado (meaning), conforme representado no Diagrama 1.

Diagrama 1: Significados
Fonte: OMG (2008)

b) Conceitos – um determinado conceito incorpora cada característica do
conceito a que se refere, além de, pelo menos, um detalhe que o diferencie
do conceito a que se refere. Isso quer dizer que se pode afirmar: (1) o
conceito um especializa o conceito dois; (2) o conceito dois generaliza o
conceito um. Há outras definições e informações relevantes sobre conceitos,
conforme representado no Diagrama 2, que é referenciado de forma
simplificada no diagrama de significados expressos no Diagrama 1 como
Conceito (concept), somente.
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Diagrama 2: Conceitos
Fonte: OMG (2008)

c) Proposição – Cada significado, o qual pode ser verdadeiro ou falso, tem a
condição de ser uma proposição. O Diagrama 3 representa o diagrama de
proposição, que contém os elementos usados para validar e classificar a
condição de verdadeiro ou falso de um significado. Este diagrama é uma
versão detalhada do elemento Significado (meaning) expresso no Diagrama
1.

Diagrama 3: Proposições
Fonte: OMG (2008)
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d) Perguntas – por definição, é o significado de um interrogatório. A palavra
pergunta tem dois significados: (1) uma expressão falada ou escrita a respeito
do que se quer saber; (2) o significado daquilo que se quer saber.
e) Expressões – o que se usa para comunicar-se, por exemplo, som, texto,
diagramas ou gesto. A mesma expressão, quando fora do seu contexto, pode
ter mais de um significado.
f) Representações – a conexão entre expressões, conceitos, proposições e
significados. Cada representação se aplica a uma expressão para um
significado, conforme representado no Diagrama 4.

Diagrama 4: Representações
Fonte: OMG (2008)

g) Os elementos do Diagrama de formulários de tipo de fato também fazem
parte da maioria dos diagramas descritos neste tópico. Um formulário de tipo
de fato é a representação de um tipo fato por meio de um padrão ou modelo
de expressão baseada no respectivo tipo de fato, conforme representado no
Diagrama 5.
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Diagrama 5: Formulários de tipo de fato
Fonte: OMG (2008)

h) Esquemas de referência – são usados para identificar a origem do elemento
que é objeto de análise. Por exemplo, o termo cidade: nos EUA a cidade é
identificada por um nome composto pelo nome do estado que pertence. O
estado é identificado pelo seu nome ou por duas letras que representam o
código do estado. O diagrama de esquemas de referências está representado
no Diagrama 6.

Diagrama 6: Esquemas de referência
Fonte: OMG (2008)

i) Universo de nomes - identificador de Recurso Uniforme (IRU) de universos de
nomes representado pela sigla Universo-de-Nomes (NameSpace), que é uma
coleção de designações ou formulários de tipos de fatos distinguíveis uns dos
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outros por meio da unicidade de um designador ou formulário. O Diagrama 7
exemplifica os elementos do Universo-de-Nomes.

Diagrama 7: Universo de nomes
Fonte: OMG (2008)

j) Modelos e esquemas conceituais – são diagramas para expressar conceitos e
fatos, incluindo formulação semântica que os define dentro de contextos
distintos do que é possibilidade, necessidade, permissível e obrigatoriedade,
conforme representado no Diagrama 8.

Diagrama 8: Modelos e esquemas conceituais
Fonte: OMG (2008)
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k) Extensões – é aquilo a que o significado se refere, que pode ser qualquer
coisa, como expressões, representações ou até mesmo significados quando
parte do discurso. Refere-se ao estado do evento, atividade, situação ou
circunstância, conforme representado no Diagrama 9.

Diagrama 9: Extensões
Fonte: OMG (2008)

l) Conceitos elementares – é qualquer informação perceptível ou concebível.
Todo conceito elementar correlacionado a outro conceito, o especializa.
Aplica-se

a

quaisquer

conceitos

analisados

representado no Diagrama 10.

Diagrama 10: Conceitos elementares
Fonte: OMG (2008)

isoladamente,

conforme
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2.2.5

Vocabulário de negócio
Vocabulário usado para descrição de: (1) vocabulários de negócio em

conjunto com as designações e formulários de tipo de fatos; (2) relacionamento do
vocabulário de negócio com a comunidade semântica e falada; (3) relacionamento
com outros vocabulários; (4) conceitos representados pelo próprio vocabulário e
suas definições.
O Diagrama 11 ilustra a parte do metamodelo SBVR pertinente aos
vocabulários, significados e comunidades. Serão considerados para este trabalho
somente os componentes deste diagrama empregáveis ao propósito do trabalho,
sendo eles:



Comunidade – grupo de pessoas com determinadas características em
comum, por exemplo, religião, profissão, empregador ou prática
esportiva.



Comunidade Semântica – grupo de pessoas que compartilham o
entendimento, compreensão e percepção de um determinado contexto
comum ao grupo.



Comunidade Falada – um subgrupo de pessoas de uma comunidade
semântica que tem em comum além do vocabulário, linguagem usada
para expressá-lo.



Subcomunidade – um grupo de pessoas dentro de outro grupo.



Conteúdo do Significado Compartilhado – o compartilhamento dentro
de uma comunidade semântica de um conjunto de conceitos e
elementos de orientações.



Conteúdo do conceito compartilhado – todos os conceitos contidos no
conteúdo do significado compartilhado.



Tipo de fato elementar – tipo de fato que não pode ser expresso
parcialmente ou manter o mesmo significado após decomposição.



Uniform Resource Identifier (URI) – usado para identificar vocabulários
e universos de nomes.



Universo de nomes – um conjunto de palavras contido em um
vocabulário, como se fosse um subvocabulário.
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Diagrama 11: Vocabulários, significados e comunidades
Fonte: OMG (2008)

2.2.6

Descrição de vocabulário
SBVR sugere a descrição do vocabulário por meio de um documento com o

seguinte formato:
a) Identificação principal – Usada para identificação somente do
vocabulário, pois as instâncias do vocabulário são identificadas em
outra seção.
Nome do Vocabulário
1) Descrição: Descrição do escopo e propósito do vocabulário.
2) Fonte: Origem do vocabulário, que pode ser documento técnico,
livro ou um determinado sistema e sua respectiva comunidade,
por exemplo, sistema de faturamento e sua comunidade, que é o
grupo de funcionários do departamento de faturamento.
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3) Comunidade Falada: Comunidade falada responsável pelo
vocabulário.
4) Linguagem: Linguagem usada. O Inglês é assumido por padrão.
5) Vocabulário

Incluído:

Informação

usada

para

indicar

a

incorporação total de um vocabulário pelo qual está sendo
descrito.
6) Nota: Notas explanatórias.
b) Identificação das entradas do vocabulário – Usada para identificar
todas as palavras, expressões e símbolos.
Representação Primária
1) Definição: é uma expressão que pode ser substituída por uma
representação primária por meio de uma declaração textual. Não
é necessariamente uma sentença, pois pode ser somente um
termo expresso formalmente ou informalmente.
2) Fonte: Vocabulário de origem ou documento de um conceito.
3) Dicionário: Definição no dicionário
4) Conceito Geral: Informação usada para generalizar o conceito.
5) Tipo de Conceito: Descreve o tipo de conceito, por exemplo,
conceito individual, tipo de objeto, tipo de fato, tipo de fato unário
/ binário ou regra.
6) Necessidade: Expressa algo que é verdadeiramente necessário.
7) Possibilidade: Expressa algo que é possível e permitido.
8) Esquema de Referência: Usa-se para reportar o que é denotado
pelo termo e pode ser distinguido de um ou mais fatos.
9) Nota: Notas explanatórias sobre particularidades que não se
aplicam a fatos ou termos isoladamente.
10) Exemplo: Um ou mais exemplos descritivos sobre a entrada
referida.
11) Sinônimo: Outra designação que pode ser substituída pela
mesma representação primária.
12) Forma de Sinônimos: É uma orientação de como expressar de
uma maneira diferente o mesmo tipo de fato.
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13) Observação: Usa-se quando a representação primária não é a
representação que precede as demais que, neste caso, não há
definição neste caso.
14) Contexto de Aplicação: Usa-se quando o mesmo significado é
textualmente único, mas o contexto se aplica a mais de uma
entrada.
15) URI do Universo de Nomes: Usa-se para indicar a origem do
nome a que a representação primária pertence.

2.2.7

Categoria de Regras
A descrição de regras de negócio para a SBVR é o que está sob a jurisdição

do negócio. A descrição e análise sobre regras de negócio de Halle (2001), descritas
anteriormente, está alinhada com a forma em que a SBVR as conceitua. A SBVR
assume que a melhor forma de tratar regras é por lógicas formais, envolvendo
obrigações e necessidade, fundamentando-se em duas categorias de regras:
1. Estrutural: descrevem como o negócio organiza e maneja tudo o que é
relativo ao próprio negócio, por exemplo: Necessidade – Um cliente
tem pelo menos um aluguel de carro, que está em andamento ou
concluído nos últimos x anos.
2. Operativa: são as regras que conduzem e orientam as atividades do
negócio. Ao contrário das regras estruturais, estas podem ser
diretamente violadas por pessoas envolvidas no negócio e envolvem
ação, por exemplo: Um cliente que aparenta sinais de embriagues ou
intoxicação não pode efetuar aluguel de carro.
A especificação descreve os conceitos de regras, fatos e termos de forma
bem semelhante a já descrita anteriormente neste trabalho. A própria SBVR assumiu
em 2008 que estes conceitos foram bem disseminados nos últimos dez anos por
especialistas sobre regras de negócio tais como Halle (2001) e Ross (2009), mas
sugere a leitura do anexo B da norma SBVR (OMG, 2008) em caso de dúvidas.
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2.2.8

Notações
A especificação SBVR possui até o momento de redação deste trabalho

(2010 - 2012) três notações: (1) Inglês Estruturado da SBVR; (2) Notação gráfica por
meio de diagramas, representando os conceitos dos vocabulários SBVR, conforme
capítulos 8, 9, 11 e 12 da norma, que descrevem os vocabulários SBVR
textualmente e ao mesmo tempo por diagramas; (3) Formulação Lógica do
vocabulário semântico – Descrição textual de regras de negócio por meio de
proposições.

2.2.9

Inglês estruturado da SBVR
A especificação SBVR define um vocabulário em inglês para descrever

vocabulários e regras. O escopo deste vocabulário não compreende toda a
variedade do Inglês comum, mas sim, um pequeno número de estruturas e palavras
comuns para um mapeamento simples e direto, com o propósito de geração de
declarações que possam ser interpretadas automaticamente a fim de criar MOF e /
ou representações XMI.
A descrição do inglês estruturado da SBVR é organizada em cinco sessões:
(1) Expressões; (2) Vocabulário; (3) Termos; (4) Especificação de regra; (5)
Interpretação de regra.
Expressões no inglês estruturado SBVR – a especificação contém
declarações e definições para representação da formulação lógica, baseando-se nos
estilos de fontes que seguem com significado formal:
a) Termo – usado para a designação do conceito de um nome;
b) Nome – usado para a designação de um conceito específico;
c) Verbo – usado para designação de tipos de fatos, é usualmente um verbo,
preposição ou combinação dos mesmos;
d) Palavras Chaves – são usadas como símbolos linguísticos para construir
declarações. As palavras podem ser combinadas com designações para
formar declarações e definições. As aspas são consideradas elementos
chaves; o mesmo se aplica à aspa simples ou ponto. As letras n e m
representam números inteiros, e as p e q expressões ou proposições. O
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Quadro 2 descreve resumidamente as palavras chaves para quantificação,
operações lógicas e modais, para expressar cada tipo de formulação.

Considere como exemplo de regra, expressa em inglês estruturado da SBVR,
a sentença:
É obrigatório que cada carro de aluguel seja adquirido por exatamente uma filial

Essa sentença inclui:


Três palavras chaves ou frases



Duas designações para conceitos de termos



Uma designação para um tipo de fato

É obrigatório que cada carro de aluguel seja adquirido por exatamente uma filial
Palavra chave

Quantificador

para obrigação

Designação

Designação

de um objeto

de um fato

Quantificador

Designação de
um objeto

Figura 4: Exemplo de uso do Inglês Estruturado SBVR (Adaptada pelo autor)
Fonte: SBVR (OMG, 2008)

Formulação Lógica do Vocabulário – O vocabulário nesta notação não é
destinado a usuários de negócio. É um vocabulário para descrição da estrutura
semântica formal do discurso de negócio sem ater-se ao negócio, e sim, a estrutura
semântica da comunicação. Uma descrição completa de vocabulário de negócios
inclui os relacionamentos entre as comunidades semânticas e as relações com
outros vocabulários, conceitos representados, definições dos respectivos conceitos e
outras especificidades e informações sobre os próprios vocabulários e, por fim, os
objetivos e propósito de uso.
Regras de negócio são geralmente expressas em linguagem natural, ainda
que algumas regras sejam, às vezes, ilustradas graficamente. A SBVR não provê
linguagem para descrição das regras de negócio em quaisquer outras linguagens
que não sejam usadas por pessoas de negócio. A SBVR provê os significados para
descrição da estrutura do fato empregado na regra expressa em linguagem natural,
usada por pessoa de negócio. A formulação semântica não é expressão ou
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declaração, é a estrutura que compõe o significado dos fatos. Quando se usa SBVR,
o significado de uma declaração ou definição é comunicado por fatos sobre a
formulação lógica do significado e não um meio de reafirmação do fato em
linguagem natural.

Operações Lógicas

Quantificação

TIPO

PALAVRA

TIPO

Cada
algum (a) (s)
no mínimo um
no mínimo n
no máximo um
no máximo n
exatamente um
exatamente n
no mínimo n e no máximo m
mais do que um
isto não é o caso que p
peq
p ou q
p ou q mas não ambos
se p então q
q se p
p se e somente se q
não ambos p e q
nem p nem q
p se sim/não ou não q
é obrigatório que p

Quantificação universal
Quantificação existencial
Quantificação existencial
Quantificação no-mínimo-n
Quantificação no-máximo-um
Quantificação no máximo n
Quantificação exatamente-um
Quantificação exatamente-n
Quantificação de intervalo numérico
Mais-do-que-um quantificação com n = 2
Negação lógica
Conjunção
Disjunção
Disjunção exclusiva
Implicação
Implicação
Equivalência
Formulação não ambos p e q
Formulação nem
Formulação sim/não ou não
Formulação de obrigação
Formulação de obrigação, incorporando uma
negação lógica
Formulação de necessidade
Formulação de necessidade, incorporando uma
negação lógica
Formulação de possibilidade
Formulação de permissibilidade
Formulação de obrigação
Formulação de obrigação, incorporando uma
negação lógica
Formulação de necessidade
Formulação de necessidade, incorporando uma
negação lógica
Formulação de permissibilidade

Operações Modais

é proíbido que p
é necessário que p
é impossível que p
é possível que p
é permetido que p
… tem que…
… não tem que…
…sempre…
… nunca…
… pode…

Quadro 2: Conjunto simplificado de palavras chaves para quantificação, operações lógicas
e modais (Adaptada pelo autor).
Fonte: OMG (2008)
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2.2.10

Formulação Lógica do vocabulário semântico

Ademais da caracterização mencionada no tópico anterior a respeito da
formulação lógica, pode-se acrescer uso deste tipo de definição para expressão dos
significados e suas estruturas em termos de quantificação, conjunção, disjunção,
operações lógicas, estado anterior ou posterior de uma variável.
Há dois tipos de formulações semânticas: a projeção e a formulação lógica,
que também pode ser descrita como proposições das estruturas, sendo que a
projeção é usada para compor a formulação lógica:
a) projeção – estrutura intenções como conjunto das possibilidades de
satisfação das restrições. As projeções formulam definições, agregações e
perguntas. Como exemplo, duas simples projeções que representam a
declaração de uma única regra: (1) um aluguel de carro pode ter no máximo
três motoristas adicionais; (2) é obrigatório que cada aluguel tenha no máximo
três motoristas adicionais.
b) formulação lógica ou proposições das estruturas – ocorrem por
operações lógicas, quantificações, formulações atômicas baseadas em tipos
de fatos e outras formulações para propósitos específicos, como objetivação e
nomeação. As formulações semânticas são recursivas, sendo que diversas
delas contém outros tipos de formulações semânticas. Variáveis lógicas são
introduzidas por quantificações como um tipo de formulação lógica e
projeções, portanto, formulações contidas por outras podem ser referenciadas
como instâncias de conceitos. A formulação lógica que segue representa
exatamente as duas regras usadas como exemplos de projeção. Nesta
notação as regras são expressas por sentenças que expressam a estrutura
completa das regras, usando declarações encadeadas como uma coleção de
fatos. Segue exemplo baseado nas duas declarações usadas anteriormente:
A
.
.
.
.
.
.
.
.

regra é uma proposição designada por uma FOR de obrigação.
Esta FOR de obrigação incorpora a QT universal.
. A QT universal introduz a 1a VAR.
. . A 1a VAR varia sobre o conceito "aluguel".
. A QT universal delimita sobre a QT no – máximo - n.
. . A QT no - máximo-n tem a cardinalidade máxima 3.
. . . A Qt no - máximo-n introduz a 2a Var.
. . . A 2a VAR varia sobre o conceito “motorista adicional”
. . . A QT no - máximo -n delimita sobre a FOR atômica.
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. . . . . A FO atômica é baseada no tipo de FT “motorista adicional
tem aluguel”.
. . . . . . A FOR atômica tem a ligação de papel.
. . . . . . . A ligação de papel é do papel “aluguel” do tipo de FT.
. . . . . . . A ligação de papel liga-se a 1a VAR.
. . . . . . A FOR atômica tem a 2a ligação de papel.
. . . . . . . A 2a ligação de papel é do papel “motorista adicional”
do tipo de fato.
. . . . . . . A 2a ligação de papel liga-se a segunda VAR.
VAR (variável) – FT (Fato) – QT (Quantificação)- FO (Formulação)

Este tipo de notação possui as seguintes características:
a) as

designações

tais

como

aluguel

ou

motorista

adicional

representam conceitos.
b) a formulação é baseada nos dois conceitos e designa um determinado
conceito por meio de outro conceito.
c) a representação hierárquica permite que uma formulação semântica no
maior nível opere sobre outras formulações em menor nível,
qualificando-as ou quantificando-as.
d) cada formulação lógica inclui formulações modais, quantificações e
operadores lógicos, que podem ser empregados em praticamente
qualquer combinação.
e) há dentro da formulação atômica, neste exemplo, referências para
duas variáveis.
f) as variáveis não possuem significados dentro da formulação atômica;
por este motivo, a formulação atômica não tem significado.
g) entretanto, a formulação de obrigação tem o significado de regra e faz
a quantificação dentro da formulação de obrigação.
A compreensão da composição da formulação semântica exemplificada no
Diagrama 12 apresenta os dois tipos de formulações já descritos, lógica e projeção,
e introduz um terceiro tipo de formulação semântica fechada. Este terceiro tipo é
uma formulação com todas as variáveis já atribuídas e conceituadas.
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Diagrama 12: Formulações semânticas
Fonte: OMG (2008)

O Diagrama 13 auxilia no entendimento da formulação lógica que
compreende as formulações semânticas fechadas, que são expressas com
formulações atômicas, de instâncias, modais, lógicas, projeções, quantificações,
objeções e nomeação de proposição. A formulação lógica é a formulação semântica
que formula uma proposição. Cada formulação lógica é uma instância de
exatamente um tipo de formulação lógica.

Diagrama 13: Formulações Lógicas
Fonte: OMG (2008)
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Para SBVR uma variável é referência para um elemento ou um conjunto de
elementos, cuja atribuição pode variar ou ser desconhecida. Faz-se necessário
entender os conceitos de uso, designação e estrutura interna das variáveis, para
usar formulação lógica, o que se obtém com o entendimento dos componentes
expressos no Diagrama 14 e suas relações.

Diagrama 14: Variáveis e vínculos
Fonte: OMG (2008)

A partir do momento que se compreende o papel das variáveis, seus
relacionamentos e como empregá-las na formulação lógica, pode-se então
compreender os diagramas dos esquemas que representam os tipos de formulações
aplicados na formulação lógica. Os esquemas mencionados no Quadro 3 são os
tipos de formulações lógicas. Os diagramas dos seus respectivos esquemas em
conjunto com exemplos de notações usando-os estão disponíveis no capítulo 10 da
norma SBVR (2008).
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ESQUEMA
Formulação atômica

Formulações geradoras de instância

Formulações Modais

Operações Lógicas

Quantificações

Objetivações
Formulações de projeções

Questões e proposições de nomeações

DEFINIÇÂO
Formulação lógica baseada em um fato, que possui a
regra de associação / designação de cada regra do tipo
de fato e que formula o significado.
Formulação lógica que considera o conceito e o vincula
ao destino vinculável e formula o significado. O destino
vinculável refere-se a uma instância de conceito.
Formulação lógica que formula o significado de que
outra formulação lógica tem um relacionamento
particular pertinente a um possível contexto ou um
contexto aceitável.
Formulação lógica que formula o significado baseado
em somente uma condição verdadeira ou falsa dos
significados de uma ou mais formulações lógicas,
expressando suas operações lógicas.
Formulação lógica que introduz a variável e que tem o
significado de todas as referências da variável satisfaz
um escopo de formulação, ou, um número limitado de
referências da variável existe e satisfaz o escopo de
formulação.
Formulação lógica que envolve o vínculo alvo,
considerando a formulação lógica e, por conseguinte,
formula o significado.
Formulação lógica referente a algo que diz respeito a
uma projeção em particular.
Formulação lógica que envolve o vínculo alvo,
formulação lógica considerada e, formula o significado.
O que o vínculo alvo se refere é a proposição que é
formulada pela formulação lógica considerada.

Quadro 3: Esquemas de formulações lógicas (Adaptada pelo autor).
Fonte: OMG (2008)

2.2.11

O metamodelo da SBVR

O último tópico a ser conceituado é o Metamodelo da SBVR, que representa
uma sintaxe abstrata representada por um metamodelo em MOF, composto por um
conjunto de diagramas para representação de todos os conceitos compreendidos
pelos vocabulários, para registro ou descrição de: (1) vocabulário; (2) representação
e significado; (3) formulação lógica da semântica; (4) matemática e lógica formal; (5)
vocabulários de regras de negócio; (6) regras de negócio.
Para este trabalho serão usados somente os diagramas já apresentados que
compõem o metamodelo SBVR, os quais são necessários para análise dos
elementos do modelo conceitual. O fato é que o metamodelo SBVR compreende um
vasto número de tipos de objetos representados em diagramas UML, mas para este
estudo de caso será adotada uma versão simplificada, com o objetivo de auxílio a
compreensão da análise textual das regras extraídas do diagrama de banco de
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dados, baseando-se na descrição de alguns recursos, propósito e aplicação da
norma, sem a intenção de descrever todas suas particularidades.
Linehan (2007), pesquisador subsidiado pela IBM e expositor constante nos
simpósios sobre SBVR, posiciona-se a respeito da especificação SBVR afirmando
que é um documento de difícil leitura e compreensão, com mais de 400 páginas,
sendo metade normativa e outra metade exemplos da adoção e uso da norma,
continuação a temas já descritos na primeira metade, estudo de caso e outros
tópicos correlacionados. O documento é extenso e descreve tópicos e combinações
entre modelagem, ontologia, matemática, filosofia e linguística. Por este motivo ele
julga necessária a leitura de outros artigos para, ao menos, obter noções básicas de
alguns conceitos e particularidades da norma, capacitando-se para a leitura e
compreensão da especificação da norma. Ele sugere os artigos (BUSINESS RULE
GROUP, 1997; BUSINESS RULE GROUP, 2007; CHAPIN, 2005; CHAPIN et al.,
2007; LINEHAN, 2006; LINEHAN, 2007). Estes artigos são relativos às regras de
negócio, vocabulário, contextualização do propósito da SBVR e exemplos de como
se pode empregar o SBVR.

2.3

Trabalhos relacionados
A seguir são analisados trabalhados com atividades ou objetivos similares ao

estudo de caso proposto.

2.3.1

Engenharia reversa
Segundo Canfora, Penta (2007); Biggerstaff (1989), a engenharia reversa de

software compreende diversas atividades decorrentes dos novos requisitos,
modificação de requisito, correção, revisão ou geração de documentação. No
entanto, a principal característica da engenharia reversa de software é a
identificação dos componentes do sistema, a compreensão das suas relações e a
criação de visões alternativas do sistema, para apresentá-las de uma maneira que
seja de fácil entendimento para os seres humanos, buscando a recuperação e
formalização do conhecimento dos especialistas.
Canfora e Penta (2007) ressaltam que a norma IEEE-1219 (1998) – “IEEE
Standard for Software Maintenance” recomenda engenharia reversa como a chave
de sustentabilidade para gerenciar sistemas, e que o próprio código fonte seja a
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única fonte confiável de representação, que deve ser submetido à engenharia
reversa, tendo como escopo, por exemplo, recuperar informações perdidas, detectar
defeitos desconhecidos, sintetizar abstração em alto nível e facilitar o reuso.
Este trabalho tem relação direta com o conceito básico da engenharia reversa
de software, definido por Chikofsky e Crossin (1990), que é a análise de sistema
existente, para identificar e entender os seus componentes, relações entre os
objetos, com o intuito de representa-lo de outra forma ou em um nível de abstração
maior. A Figura 5 elaborada pelos autores tem como objetivo exemplificar o
processo de engenharia reversa de software, por meio de cinco fases: (1) Sistema
Produtivo – é a primeira análise do sistema produtivo, que ajuda na compreensão e
definição da parte do sistema que deve ser considerada; (2) Analisador Semântico –
esta fase tem o propósito de revisão e análise mais minuciosa, gerando dados como
relatório, métrica, gráfico, lógica e documentação; (3) Repositório de Informação –
trata-se da criação de um repositório de informação para atender aos diferentes tipos
de dados coletados na fase anterior; (4) Arquitetos e Analistas – nesta fase ocorre a
análise dos dados disponíveis no repositório, gerando análises ou novas visões do
artefato; (5) Novas Visões do Sistema – é a formalização e especificação das novas
visões do sistema.

Sistema
Produtivo

Analisador
Semântico

Arquitetos
Analistas
Repositório
Informação

Figura 5: Arquitetura de ferramentas de engenharia
Fonte: Chikofsky, Cross (1990)

Nova(s) Visão (s)
do Sistema

Formato

Gráficos

Documentação

Métricas

Lógica

Relatórios
reversa
(Adaptada

pelo autor)

Canfora e Penta (2007) explicam que a engenharia reversa não inclui
reestruturação, que é a transformação de uma determinada representação para
outra, nem reconstituição ou recuperação. Como exemplo, mencionam migração.
Eles afirmam que a engenharia reversa tem por objetivo auxílio na criação de novas
visões do sistema, visando reconstrução dos artefatos de software do sistema.
Kazman et al. (1998) apresentaram um processo de engenharia reversa de
software para análise da arquitetura existente, transformação e desenvolvimento da
arquitetura desejada, conforme a Figura 6. Eles dividiram a engenharia reversa em
três processos, por meio de quatro níveis de representação do software: (1) é a
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parte esquerda da ferradura que compreende as atividades de recuperação de
arquitetura, código fonte e avaliação de conformidade da necessidade do usuário em
relação ao que realmente oferece o software, documentação das variações ou não
conformidades.

Consideram-se

os

pontos

de

desempenho,

segurança

e

confiabilidade; (2) sabendo-se o escopo da nova arquitetura em conjunto com os
requisitos do sistema novo e dados coletados no processo anterior, inicia-se o
planejamento da transformação. A arquitetura existente passa por outro processo
para transformar-se na arquitetura nova, avaliam-se os quesitos de qualidade,
restrições, facilidade de desenvolvimento, tempo para o mercado, perfil e proficiência
da equipe de desenvolvimento; (3) finalmente, a arquitetura nova é instanciada por
meio das atividades de adequação, recodificação e ajustes. Estas atividades são
pertinentes ao código fonte, interface de usuário, delimitação dos conjuntos de
funcionalidades por módulo e comunicação entre os módulos.

Figura 6: O modelo ferradura (Adaptada pelo autor)
Fonte: Kazman et al. (1998)

O escopo deste trabalho é exatamente a primeira fase proposta por Kazman
et al. (1998), pois a análise e redescobrimento por meio da engenharia reversa das
regras de negócio, extraídas do modelo conceitual do banco de dados, provê
informações e entendimento sobre o modelo para auxiliar na criação de visões
novas do esquema, revisão ou criação de documentação e apoiar iniciativas de
engenharia baseadas no esquema existente.
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2.3.2

Análise de modelo conceitual em UML
Os trabalhos analisados a seguir apresentam atividades similares a este

estudo de caso. No entanto, a principal fonte de informação que orientou este estudo
de caso é o trabalho elaborado por Cabot et al. (2010), que propõem um método
para extrair regras de negócio a partir de modelos conceituais na notação UML. Os
autores dão exemplos de situações que enfatizam a dificuldade da análise de
modelos UML / OCL visualmente, o que os motivou na criação do método.
Atkinson et al. (2010) fizeram um trabalho para aprimoramento da análise e
validação de modelos conceituais UML na manutenção ou adequação a novos
requisitos. Eles explicam que os diagramas de fluxo de trabalho de uma determinada
atividade são derivados do modelo do processo de negócio. Isso de certa forma
dificulta a análise do modelo conceitual em UML pois, durante o desenvolvimento
dos diagramas na UML, as particularidades do negócio nem sempre são neles
expressos, além do fato dos diagramas de fluxo de trabalho ou negócio não
conterem informações sobre qual ação do sistema é processada na interface do
usuário, servidor ou base de dados.

Para exemplificar, eles explicam que um

simples cálculo do tipo soma é empregado por um método de qualquer linguagem
orientada a objeto de uma maneira bem diferente da forma como os analistas de
negócio supõem. Esse tipo de situação se dá pelo fato de que na notação UML as
classes especificam e representam entidades do mundo real, mas às vezes as
operações de agrupamento do tipo soma são representadas por generalizações ou
por associações entre as classes que têm variação de cardinalidade.
Anastasakis et al. (2007) descrevem a mesma dificuldade de desenvolvimento
orientado por modelo usando diagramas UML / OCL. Eles mencionam que a análise
visual destes modelos conceituais não garante a detecção de falhas no
levantamento de requisitos no escopo do sistema, falhas de codificação e não serve
como meio de comunicação intermediário entre os analistas de negócio e sistema.
Para sanar essa deficiência, eles adotaram o desenvolvimento sugerido pelo padrão
MDA, proposto pela OMG e referido na especificação da SBVR (OMG 2008), para
especificar e executar a transformação de modelos conceituais, afirmando que o
elemento principal na transformação proposta é o uso de metamodelo. O
metamodelo define os elementos da linguagem de origem, gerando um modelo que
os representa. Cada instância do modelo da linguagem de origem pode ser
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transformada em uma instância do modelo da linguagem de destino, por meio de um
processo de transformação de modelos. Eles concluem que a transformação de
modelo pode ser usada para a criação de modelos analisáveis, permitindo a
descoberta de outras visões do sistema. Neste estudo de caso, a análise dos
componentes do modelo UML, por meio de um modelo simplificado do metamodelo
SBVR, dá origem às regras de negócio. A motivação, cenário de observação e
princípios empregados ao trabalho deles é decorrente do exemplo de transformação
de Akehurst et al. (2006), que propôs a transformação de diagramas UML de classe
e máquina de estado em um modelo formal e integrado do sistema.
Berardi et al. (1998) afirmam que modelo conceitual UML de classes é o
artefato de software mais

importante na atualidade para representação dos

requisitos de sistema, pois modelam a informação do domínio de interesse,
organizando os objetos que são instâncias das classes que representam as
entidades do mundo real e suas relações, o que explica a sua importância e adoção
massiva

pelos

desenvolvedores

e

indústrias

de

software.

Entretanto,

o

desenvolvimento orientado a modelo geralmente contempla atividades de análise
manual de modelos conceituais, o que de certa forma oferece riscos de interpretação
e compreensão, gerando inconsistência e redundância.
Brucker e Wolff (2006) partilham da mesma opinião de Berardi et al. (1998).
Eles chegaram a essa conclusão durante o desenvolvimento de um trabalho
baseado na linguagem de modelagem SecureUML para especificar requisitos de
controle de acesso de modo declarativo. A parte mais difícil do desenvolvimento foi
avaliar os modelos conceituais para garantir que os requisitos fossem atendidos.
A análise de todos os trabalhos até este momento foi destinada à
comprovação da dificuldade de analisar modelos conceituais e à necessidade e
benefícios de compreendê-los, independentemente de serem provenientes de
sistema existente ou ainda em desenvolvimento.

2.3.3

Desenvolvimento orientado por regras de negócio em SBVR
Os trabalhos analisados a seguir usam SBVR no desenvolvimento de

artefatos de software, para auxiliar a transformação dos requisitos em diagramas
UML/OCL (NEMURAITE et al., 2010; CUNHA, 2009; KAMADA et al., 2010;
GOEDERTIER et al., 2007; LINEHAN, 2008; BAJWA et al., 2010; STEEN et al.,
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2010). No entanto, foi eleito o trabalho elaborado por Nemuraite (2010) como
exemplo,

devido

à

representação

com

simplicidade

do

uso

de

SBVR,

contextualizando atividades diretamente relacionadas a este trabalho.
Nemuraite et al. (2010) apresentam um processo para automação da criação
dos modelos conceituais na notação UML / OCL. Parte do processo proposto será
reutilizada neste trabalho, mas no sentido oposto. O processo é baseado em três
fases, conforme expresso na Figura 7, sendo elas: (1) a especificação do
vocabulário e conversão das regras de negócio em inglês estruturado segundo a
SBVR, com o auxílio da aplicação VeTIS 14 destinada à edição de vocabulário e
regras. Então, as regras de negócio são usadas para compor um esquema XMI; (2)
com o auxílio da aplicação ATL15, um motor de inferência altera o esquema XMI,
adicionando informações usadas posteriormente para criação de diagramas UML /
OCL. Neste momento, os diagramas UML / OCL passam a existir, mas de forma
textual, pois são armazenados no esquema XMI; (3) são gerados por meio da
aplicação MagicDraw16, a partir do esquema XMI os modelos visuais UML / OCL.

Figura 7: SBVR2UML & OCL – passos de transformação (Adaptada pelo autor)
Fonte: Nemuraite et al. (2010)

O trabalho apresentado por Nemuraite et al. (2010), além de colaborar como
um ótimo exemplo do uso da SBVR durante o desenvolvimento, também possui
informações de relevância para este trabalho, como reportado a seguir.
Aplicações  Eles usaram a aplicação VeTis para coleta e armazenamento
das informações da edição de vocabulário, regras de negócio, transformação e
edição de esquemas no formato XMI e modelos conceituais UML. A Figura 8 é uma

14

MagicDraw - VeTIS - http://www.magicdraw.com/files/manuals/VeTISUserGuide.pdf
ATL - http://eclipse.org/atl/
16
MagicDraw – http://www.magicdraw.com
15
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cópia da tela da aplicação. Usar-se-á neste trabalho a mesma aplicação para
armazenamento das instâncias do vocabulário e regras de negócio.

Figura 8: Vocabulário / regra de negócio usando VeTIS (Adaptada pelo autor)
Fonte: Nemuraite et al. (2010)

SBVR  Eles usaram SBVR, ressaltando somente o que é relevante para o
trabalho como conceitos de papel (role), tipo de fato, termo, tipo de relação entre os
fatos como possui (has), é atributo de (is_property_of) e um esquema de
categorização que permite a definição e especificação de fatos mais complexos,
conforme o exemplo do Diagrama 7, que denota a categorização do fato
empréstimo. Além disso, eles dissertam sobre formulação lógica alética e deôntica
em conjunto com regras de negócio estruturais e operativas.
Transformando vocabulário de negócio  De todos os tópicos, este
provavelmente é o mais relevante, pois descreve a transformação de regra de
negócio na notação Inglês Estruturado SBVR em diagramas UML, com operações
ou restrições mais complexas na notação OCL. O processo empregado por eles é
subdividido em três etapas: (1) uma breve explanação sobre a transformação de
vocabulário de negócio em conjunto com regras de negócio em pacotes UML,
incluindo restrições simples e com suporte a restrições mais complexas em OCL; (2)
tipos de objetos representados por termos que são convertidos em classes, e os
atributos ou papéis são empregados como propriedades das classes; (3) fatos
associativos são convertidos em relacionamentos entre duas classes, e o nome do
verbo ou frase do verbo é convertido em nome da associação, incluindo
multiplicidade; (3) atributo baseado no papel dos fatos que são convertidos em
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atributo do tipo booleano. O tipo de fato participativo é convertido em atributo de
relacionamento de composição entre duas classes. O fato de categorização é
convertido em relacionamento de generalização entre duas classes. O esquema de
generalização é convertido em uma generalização. A categorização é transformada
em classe, que é definida como a generalização de maior relevância dentre o
conjunto de generalizações. O nome esquema de categorização se converte em
conjunto de generalização, que por sua vez é referenciado nos relacionamentos de
generalização. Segmentação de uma determinada categorização é convertida da
mesma maneira no esquema de categorização.
Transformando regras de negócio operativas em UML  As regras de
negócio operativas, que denotam obrigações, são formulações deônticas e são
convertidas em operações UML.

Os verbos relativos a tipo de fatos são

transformados em nome de operações, os papéis, em nomes dos parâmetros,
objetos que representam estes papéis, em tipos de parâmetros. Supondo a regra de
negócio É permitido que um devedor solicite um empréstimo, baseada no tipo de
fato devedor solicita empréstimo, seria transformada na seguinte operação UML:
Empréstimo::solicita(devedor:Pessoa, empréstimo:Empréstimo) :void.

empréstimo solicitado
Conceito_geral: empréstimo
tipo de situação do empréstimo
Tipo de conceito: tipo de categorização
Necessidade: é_para conceito geral empréstimo solicitado
Empréstimo por tipo de situação de empréstimo
Necessidade: esquema de categorização para conceito geral empréstimo solicitado que
subdivide empréstimo solicitado por tipo de situação de empréstimo
empréstimo aceito
Conceito_geral: empréstimo solicitado
Necessidade: está_incluido_em Empréstimo por tipo de situação de empréstimo
empréstimo rejeitado
Conceito_geral: empréstimo solicitado
Necessidade: está_incluido_em Empréstimo por tipo de situação de empréstimo

Figura 9: Exemplo de categorização de esquema (Adaptada pelo autor)
Fonte: Nemuraite et al. (2010)

Transformando regras de negócio estruturais em UML  As regras de
negócio estruturais são expressas pela formulação global alética, incluindo a
multiplicidade, conforme exemplo da Figura 10.
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Figura 10: Transformando formulações modais Aléticas (Adaptada pelo autor)
Fonte: Nemuraite et al. (2010)

Transformando regras de negócio em OCL  As regras de negócio
estruturais

baseadas

em

formulações

aléticas,

que

não

têm

implicações

incorporadas diretamente, são transformadas em invariantes de classe OCL,
expressando restrições de integridade. O estereótipo <<constrained>> marca
classes ou outros elementos relacionados às restrições OCL. Uma regra de negócio
estrutural É necessário que a quantia do empréstimo não seja maior do que 10000,
é convertida na invariante de classe: context Empréstimo inv invEmpréstimo:
própria.quantia <= 10000.
O mesmo tipo de regra também expressando necessidade, mas com
implicações incorporadas, são transformadas da mesma forma, no entanto, é
necessário descrever regras de derivação para todas as especializações, referente
aos conceitos derivados das implicações, que não podem ser categorizados,
considerando somente os papéis de tipos de fatos. Neste caso, a regra:
É necessário que o empréstimo solicitado seja um empréstimo fiável se cada
empréstimo emitido que é do devedor que recebe o empréstimo emitido seja
retornado
Seria

transformada

em:

Contexto

EmpréstimoSolicitado

--

Inv

invEmpréstimoSolicitado3: próprio.oclÉTipode (EmpréstimoConfiável) implica

--

proprío.devedor.Empréstimoemitido  paratodos (it1|it1.éRetornado=verdadeiro)
As regras operativas que expressam obrigações e permissões, baseadas em
formulações deônticas que contêm implicações, são transformadas em operações e
pré-condições de operações. Como exemplo, a regra: É obrigatório que o banco
cheque a confiabilidade do empréstimo solicitado se o empréstimo solicitado é um
empréstimo válido

Poderia ser representada por OCL da seguinte maneira:

Contexto

EmpréstimoSolicitado::chequeConfiabilidadede (banco:Banco, Empréstimosolicitado)
: oclVoid pré préChequeConfiabilidadede1: proprío.oclÉTipode (EmpréstimoVálido)
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2.3.4

Extração de regra de negócio em SBVR a partir de diagrama
UML
Os outros autores Nemuraite et al. (2010); Cunha (2009); Kamada et al.

(2010); Goedertier et al. (2007); Linehan (2008); Bajwa et al. (2010); Steen et al.
(2010) apresentam trabalhos que também usam SBVR, mas há diferenças na forma
de usá-la, nas atividades de desenvolvimento ou no cenário de observação. O mais
importante detalhe em todos os trabalhos, é que a SBVR foi usada na fase inicial do
desenvolvimento, como auxílio na geração dos modelos conceituais expressos em
UML e complementados com OCL.
Ao contrário dos trabalhos acima, há poucos trabalhos que propõem o uso da
SBVR para engenharia reversa, como auxílio a extração de informação de sistemas
existentes, gerando regras de negócio a partir dos diagramas UML / OCL. Cabot et
al. (2010) realizaram um trabalho de engenharia reversa, que é exatamente o
escopo deste estudo de caso.
O cenário apresentado para o desenvolvimento do trabalho é o típico
desenvolvimento baseado na MDA. Basicamente, eles assumem a premissa de que
a especificação de um sistema submetido à engenharia reversa deve ser
representada formalmente e, após o levantamento dos requisitos, inicia-se a geração
dos modelos conceituais por meio de diagramas na notação UML e complementado,
se necessário, com OCL.
Em seguida eles propõem a transformação do modelo conceitual usando uma
aplicação que lê e interpreta o modelo UML / OCL e gera automaticamente regras de
negócios expressas em SBVR na notação inglês estruturado SBVR. Posteriormente,
as regras em SBVR são convertidas em linguagem natural por um motor de
inferência que as lê, interpreta e converte em linguagem natural.
Por fim, os analistas de negócio validam as regras em linguagem natural. Ao
finalizarem a análise das regras, os analistas de negócio submetem seus
comentários aos analistas de sistema, que ajustam os modelos conceituais UML /
OCL.
A Figura 11 ilustra a proposta de transformação de modelo conceitual UML /
OCL em regras de negócio expressas pela notação inglês estruturado SBVR e,
posteriormente, em linguagem natural.

60

Valida

Analista de Negócio

Transformação
SBVR 
Linguagem
Natural

Explica

1 - Inglês
Estruturado

Modela
Transforma
ção UML 
Analista de

2 - Regra Falada

SBVR

Sistema
...

Figura 11: Cenário de aplicação UML/OCL para transformação SBVR
Fonte: Cabot, Pau, Raventós (2010)

Eles alegam que o desenvolvimento prosseguirá após a validação das regras
pelos analistas de negócio. A vantagem se dá pelo fato que a análise das regras não
mais demanda conhecimento ou noção dos modelos conceituais expressos em UML
/ OCL. A validação por meio de texto descrito com o vocabulário controlado ameniza
o fosso de conhecimento entre os analistas de negócio e sistema.
Eles qualificaram a transformação proposta como um processo de engenharia
reversa, composto pelas fases: (1) motor reverso

–

a SBVR é usada após a

concepção dos diagramas UML / OCL, o que é o inverso dos demais trabalhos que
usam SBVR para especificação dos modelos; (2) modelo para modelo

–

a

transformação é do modelo UML / OCL para o modelo SBVR. Segmenta-se a
transformação de modelo para modelo em três fases: (1) UML para SBVR; (2) OCL
para SBVR; (3) as regras expressas em SBVR transformadas em regras na
linguagem natural, usando a aplicação Atlas Transformation Language (ATL).
Cabe ressaltar que o trabalho de Cabot et al. (2010) será usado como
exemplo e orientação para as atividades deste estudo de caso. Ao decorrer do
desenvolvimento do trabalho, os autores fizeram algumas extensões ao SBVR para
adequá-lo ao processo de transformação. Como o metamodelo SBVR é composto
por um conjunto de diagramas, que podem ser alterados para adequação de
distintas análises, eles instanciaram um metamodelo reduzido, contendo somente os
elementos / diagramas necessários.
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Eles fazem menção de diversos benefícios que justificam a transformação,
como, por exemplo: (1) os analistas de negócio ajudam os analistas de sistema na
validação e refinamento dos modelos UML/OCL, antes de prosseguirem com o
desenvolvimento do sistema, garantindo qualidade e redução de falhas de
desenvolvimento; (2) opção de documentação dos requisitos de acordo com a norma
IEEE 830-1998 (1998) “Recommended Practice for Software Requirements
Specifications”, que recomenda a especificação ter uma seção com as definições,
acrônimos e abreviaturas de conceitos, bem como contemplação da conformidade
do sistema com documentos de alto e baixo nível; (3) auxílio na certificação do
artefato de software de acordo com o modelo de maturidade e capacidade (PAULK,
1995).

2.3.5

Conclusão
Foram apresentados neste capítulo os principais conceitos de regras de

negócio, SBVR, geração de modelos conceituais na notação UML complementados
com OCL a partir de regras de negócio na notação Inglês estruturado SBVR, e
extração de regras de negócio a partir de diagramas conceituais expressos em UML
/ OCL. Dentre todos os trabalhos apresentados, o trabalho de Cabot (2010) é a
principal fonte de informação e orientação deste trabalho, e todas as suas atividades
serão empregadas / efetuadas neste estudo de caso para extração das regras de
negócio descritas em SBVR a partir da análise de um sistema de banco de dados
existente, representado por um diagrama UML / OCL.
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3 Processo de elicitação de regras de negócio em SBVR a partir de
esquema de banco de dados
Iniciar-se-á o processo ilustrado no Diagrama 15 de elicitação de regras de
negócio em SBVR a partir de esquema de banco de dados. O processo é
subdividido em cinco etapas:
Etapa 1 - especificação do esquema do banco de dados – escolha do banco
de dados a ser analisado, e geração do esquema usando o próprio gerenciador de
banco de dados, que neste caso é o Microsoft SQL Server17;
Etapa 2 - especificação do modelo conceitual UML / OCL – a criação do
modelo conceitual UML / OCL a partir do esquema do banco de dados, pois é do
modelo conceitual que serão extraídas todas as informações usadas para popular o
vocabulário e regras de negócio, assim como sugerido pela norma SBVR (2008);
Etapa 3 – descrição das informações do modelo conceitual UML / OCL –
nesta etapa as informações a serem usadas do modelo conceitual UML / OCL são
classificadas como atributo, tipo de dado, integridade e instrução OCL. Faz-se
necessária esta descrição, pois cada informação é usada para propósitos distintos e
expressa por formulações e notações também distintas;
Etapa 4 - definição do tipo de formulação e notação SBVR – assim como
mencionado na etapa anterior, todas as informações do modelo conceitual já
classificadas de acordo as suas respectivas características e papel, são agrupadas
de acordo com a formulação e notação SBVR usada para expressá-las;
Etapa 5 - especificação do vocabulário e regras de negócio – nesta etapa são
geradas e especificadas as instâncias do vocabulário como termos, fatos e as regras
de negócio usando as informações do modelo conceitual, expressas por meio das
formulações e notações designadas. O resultado são dois conjuntos de informações,
o primeiro contém a especificação de todos os termos, tipo de dado, fatos e
restrições pertinentes ao texto que representa o dado, por exemplo, número de
caracteres ou possibilidade do dado ser ou não nulo, e o segundo conjunto de
informações contém a especificação das regras de negócio.

17

Microsoft SQL Server – http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx
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Diagrama 15: Processo de extração de regras de negócio do modelo UML
/OCL em SBVR (Adaptado pelo autor)
Fonte: OMG (2008)
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3.1

Etapa 1 - Especificação do esquema do banco de dados
Para este trabalho foi selecionada uma versão resumida de um banco de

dados, proveniente do projeto de um Datawarehouse 18 , usado como meio de
ilustração das funcionalidades e recursos da plataforma19. O Diagrama 16 expressa
o esquema que é composto por um conjunto de tabelas dos assuntos deste projeto.

Diagrama 16: Esquema do banco de dados
Fonte: Elaborado pelo autor
18
19

MicroStrategy Tutorial Project Design Guide - 2011 MicroStrategy, Inc. - www.microstrategy.com
MicroStrategy - www.microstrategy.com
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O esquema de banco de dados nesta notação não contempla todas as
informações necessárias para descrever a sua estrutura em termos de definição e
relação dos seus elementos, incluindo tipo de dados, cardinalidade, restrição e
segurança de controle de acesso e regras para manipulação dos dados. As
informações disponíveis nesta notação são os nomes das tabelas e atributos, e um
símbolo de chave que indica a tabela que possui a chave primária usada como
chave estrangeira em outra tabela. O esforço para se criar este tipo de diagrama é
baixo, pois geralmente os sistemas de gerenciamento de banco de dados geram o
diagrama do esquema automaticamente com base nas propriedades dos seus
elementos; porém, não há um padrão de notação ou norma adotada pelos
fabricantes.
Trata-se de uma empresa de varejo nomeada ACME que vende produtos
eletrônicos, livros, DVDs e CDs de música. As análises são baseadas nos assuntos:
cliente, localização geográfica, produto vendido, data da venda, informações de
entrega e fornecedores de produto.

3.2

Etapa 2 - Especificação do modelo conceitual UML / OCL
Nesta etapa, cria-se o modelo conceitual UML / OCL para expressar o

esquema de banco de dados a ser analisado.

3.2.1

Especificação do modelo conceitual UML
O esquema de banco de dados representado pelo Diagrama 16 foi usado

como base para o desenvolvimento do modelo conceitual expresso no Diagrama 17,
na notação UML, e, complementado com OCL. Usando esse tipo de notação, há
como expressar as especificações dos objetos que compõem um esquema de banco
de dados, tais como tabelas, relacionamentos, visões, restrições de uso e segurança
de acesso. A criação do modelo conceitual UML / OCL foi baseada na seguinte
interpretação: (1) os nomes das tabelas representam os nomes das classes; (2)
cada coluna foi expressa como um atributo; (3) o tipo, escala e precisão do dado
denota o tipo de atributo; (4) a cardinalidade foi definida com base nas regras de
integridade do banco de dados de chave primária, estrangeira e unicidade; (5) os
relacionamentos também foram definidos com base nas regras de integridade do
banco de dados, de chave primária e estrangeira.
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Diagrama 17: Modelo conceitual do esquema de banco de dados
Fonte: Elaborado pelo autor
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Assim como sugerido por Guedes (2011, p.155), usou-se para elaboração do
modelo conceitual UML, expresso no Diagrama 17, a ferramenta de modelagem
Enterprise Architect. Essa ferramenta oferece um conjunto de extensões para
notação UML, incluindo uma para elaboração de modelo conceitual UML para banco
de dados. Definem-se os estereótipos Table para classe, Column para atributo, FK
para chave estrangeira, PK para chave primária e Unique para unicidade de coluna.
Quanto aos relacionamentos entre as tabelas, a flecha indica a tabela que contém a
chave primária, usada como chave estrangeira na tabela onde a flecha começa.

3.2.2

Especificação das instruções OCL
A ferramenta Enterprise Architect categoriza todas as restrições como

operações, pois denotam instruções de integridade. Para este trabalho, as
instruções que compõem cada restrição são descritas em OCL com base na
literatura de Warmer et al. (2003). Essas instruções, descritas no Quadro 4, são
usadas posteriormente para compor as Formulações Lógicas do Vocabulário
Semântico.
Para melhor compreensão das instruções OCL, segue breve explanação a
respeito da notação empregada no Diagrama 17: (1) as instruções OCL aplicadas
são do tipo invariante inv, que são restrições verdadeiras para um objeto durante
toda a sua existência; neste caso, todas as instâncias da classe. Usou-se para
aplicá-las operações do tipo coleção, que se aplicam a todas as instâncias/objetos
da classe; (2) a operação de iteração isUnique foi usada para testar se o valor de
um determinado atributo é único dentre todas as instâncias da classe; (3) a operação
de iteração exists foi usada para averiguar se há ao menos uma instância da classe
que possui um atributo com um determinado valor; (4) como adaptação ao contexto
OCL (WARMER et al., 2003, p.108), criou-se uma correlação entre os elementos das
classes e seus estereótipos, de forma que os atributos que representam as colunas
das tabelas são considerados como variáveis, as chaves primárias e estrangeiras
são classificadas como operações, e a cardinalidade entre as classes também
representa condição; (5) as associações servem para definição dos relacionamentos
das classes; (6) a definição OCL especifica a entidade do modelo para qual a
expressão OCL é definida, que geralmente é uma classe, interface, tipo de dado,
componente, operação ou uma instância, e sua especificação se aplica a um
elemento do modelo UML, chamado de contexto da expressão; (7) as instruções
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OCL podem ser adicionadas diretamente ao modelo UML ou agrupadas num
documento texto.
Classe

Restrição
PK_Transportadora
FK_Transportadora_Entrega

Context Transportadora inv defFK_FK_Transportadora_Entrega:
self.Transportadora.Entrega -> exists (id_ entrega ) and isUnique (id_entrega)

PK_Entrega

Context Entrega inv defPK_PK_Entrega: self.Entrega -> isUnique (id_entrega)

Transportadora

Entrega
Marca
Fornecedor

Item

Pedido

Pagamento

Cliente

Faturamento

Subcategoria

Cidade

Pais
Categoria

Estado

Regiao

OCL
Context Transportadora inv defPK_PK_Transportadora: self.Transportadora ->
isUnique (id_transportadora )

PK_Marca

Context Marca inv defPK_PK_Marca: self.Marca -> isUnique (id_marca)
Context Fornecedor inv defPK_PK_Fornecedor: self.Fornecedor -> isUnique
PK_Fornecedor
(id_fornecedor)
PK_Item
Context Item inv defPK_PK_Item: self.Item -> isUnique (id_item)
Context Item inv defFK_FK_Item_Fornecedor: self.Item.Fornecedor -> exists
FK_Item_Fornecedor
(id_fornecedor) and isUnique (id_fornecedor)
Context Item inv defFK_FK_Item_Marca: self.Item.Marca -> exists (id_marca)
FK_Item_Marca
and isUnique (id_marca)
Context Item inv defFK_FK_Item_Subcategoria: self.Item.Subcategoria ->
FK_Item_Subcategoria
exists (id_subcategoria) and isUnique (id_subcategoria)
PK_Pedido
Context Pedido inv defPK_PK_Pedido: self.Pedido -> isUnique (id_pedido)
Context Pedido inv defFK_FK_Pedido_Cliente: self.Pedido.Cliente -> exists
FK_Pedido_Cliente
(id_cliente) and isUnique (id_cliente)
Context inv defFK_FK_Pedido_Entrega: self.Pedido.Entrega -> exists
FK_Pedido_Entrega
(id_entrega) and isUnique (id_entrega)
Context Pedido inv defFK_FK_Pedido_item: self.Pedido.Item -> exists
FK_Pedido_item
(id_item) and isUnique (id_item)
Context Pedido inv defFK_FK_Pedido_Pagamento: self.Pedido.Pagamento ->
FK_Pedido_Pagamento
exists (id_pagamento) and isUnique (id_pagamento)
Context Pedido inv defFK_FK_Pedido_Transportadora:
FK_Pedido_Transportadora self.Pedido.Transportadora -> exists (id_transportadora) and isUnique
(id_transportadora)
Context Pagamento inv defPK_PK_Pagamento: self.Pagamento -> isUnique
PK_Pagamento
(id_pagamento)
PK_Cliente
Context Cliente inv defPK_PK_Cliente: self.Cliente -> isUnique (id_cliente)
Context Cliente inv defFK_FK_Cliente_Cidade: self.Cliente.Cidade -> exists
FK_Cliente_Cidade
(id_cidade) and isUnique (id_cidade)
Context Cliente inv defFK_Cliente_Pagamento: self.Cliente.Pagamento ->
FK_Cliente_Pagamento
exists (id_pagamento) and isUnique (id_pagamento)
Context Cliente inv defFK_Cliente_Pedido: self.Cliente.Pedido -> exists
FK_Cliente_Pedido
(id_pedido) and isUnique (id_pedido)
Context Faturamento inv defPK_PK_Faturamento: self.Faturamento ->
PK_Faturamento
isUnique (id_faturamento)
Context Faturamento inv defFK_FK_Faturamento_Cliente:
FK_Faturamento_Cliente
self.Faturamento.Cliente -> exists (id_cliente) and isUnique (id_cliente)
Context Faturamento inv defFK_FK_Faturamento_Item: self.Faturamento.Item
FK_Faturamento_Item
-> exists (id_item) and isUnique (id_item)
Context Subcategoria inv defPK_PK_Subcategoria: self.Subcategoria ->
PK_Subcategoria
isUnique (id_subcategoria)
Context Subcategoria inv defFK_FK_Subcategoria_Categoria:
FK_Subcategoria_Categoria self.Subcategoria.Categoria -> exists (id_categoria) and isUnique
(id_categoria)
PK_Cidade
Context Cidade inv defPK_PK_Cidade: self.Cidade -> isUnique (id_cidade)
Context Cidade inv defFK_FK_Cidade_Estado: self.Cidade.Estado -> exists
FK_Cidade_Estado
(id_estado) and isUnique (id_estado)
PK_Pais
Context Pais inv defPK_PK_Pais: self.Pais -> isUnique (id_pais)
Context Pais inv defUQ_UQUQ_Pais_desc_pais: self.Pais.Desc_Pais ->
UQ_Pais_desc_pais
isUnique (desc_pais)
Context Categoria inv defPK_PK_Categoria: self.Categoria -> isUnique
PK_Categoria
(id_categoria)
PK_Estado
Context Estado inv defPK_PK_Estado: self.Estado -> isUnique (id_estado)
Context Estado inv defFK_FK_Estado_Regiao: self.Estado.Regiao -> exists
FK_Estado_Regiao
(id_regiao) and isUnique (id_regiao)
Context Estado inv defUQ_UQUQ_Estado_desc_estado:
UQ_Estado_desc_estado
self.Estado.Desc_estado -> isUnique (desc_estado)
PK_Regiao
Context Regiao inv defPK_PK_Regiao: self.Regiao -> isUnique (id_regiao)
Context Regiao inv defFK_FK_Regiao_Pais: self.Regiao.Pais -> exists
FK_Regiao_Pais
(id_pais) and isUnique (id_pais)

Quadro 4: Instruções OCL
Fonte: Elaborado pelo autor
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3.3

Etapa 3 - Descrição das informações do modelo conceitual UML
/ OCL
Após a definição do modelo conceitual UML e das instruções OCL, inicia-se a

classificação das informações do modelo conceitual, agrupando-as com base no que
é atributo, tipo do dado do atributo, integridades e instruções OCL da classe. Elas
são usadas para popular o vocabulário, e compor os fatos e as regras de negócio
usando os vocábulos do próprio vocabulário. A título de exemplo, selecionou-se a
classe cliente, descrita no Quadro 5:
Atributo

Tipo

id_cliente

int

primeiro_nome
sobre_nome
sexo
dt_nascimento
dt_cadastro
email
end_comercial
end_residencial
cep
idade
tp_contrato
id_cliente_situacao
desc_cliente_situacao
id_primeiro_pedido
id_ultimo_pedido

char (50)
char (50)
char (10)
date
date
char (50)
char (100)
char (100)
char (20)
int
char (50)
int
int
int
int

id_cidade

int

id_contrato

int

Classe Cliente - Estereótipo Tabela
Integridade
OCL
Context Cidade inv defPK_PK_Cidade:
PK_Cliente - Not Null
self.Cidade -> isUnique (id_cidade)
Not Null
Null
Null
Null
Not Null
Not Null
Null
Null
Not Null
Null
Null
Null
Null
Null
Null
Context Cliente inv
defFK_FK_Cliente_Cidade:
FK_Cliente_Cidade
self.Cliente.Cidade -> exists (id_cidade)
and isUnique (id_cidade)
Null

Quadro 5: Classificação das informações do modelo conceitual UML / OCL
Fonte: Elaborado pelo autor

Esta etapa poderia ser suprimida devido ao fato do modelo conceitual UML /
OCL conter todas essas informações, entretanto, esta descrição tem o propósito de
facilitar o entendimento de forma gradual do processo ilustrado no Diagrama 15,
demonstrando a relação das instruções OCL com o atributo e nome da sua
integridade, além de auxiliar na compreensão da etapa seguinte, que define para
cada informação o tipo de formulação e notação SBVR usada para especificá-la e
expressá-la. A descrição de todas as informações do modelo conceitual UML / OCL
está disponível no Apêndice B deste trabalho.
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3.4

Etapa 4 - Definição do tipo de formulação e notação SBVR
Inicia-se nesta etapa a definição do tipo de formulação e notação SBVR, que

será aplicada a cada informação descrita anteriormente. Essa definição ocorre por
meio da análise individual de cada informação, identificando que parte do
metamodelo SBVR pode ser usada para sua análise, tipo de formulação e notação
para especificação do resultado da análise, conforme ilustrado no Quadro 6.
Formulação & Notação SBVR

Informação Vocábulo
Atributo

Sim

Tipo
Integridade

não

Formulação
Notação
Quantificação Modal Lógica Inglês Estruturado Projeção
Sim
Sim
Sim
Sim
Não

Não

Não

Não

Sim

Sim
Sim
Quadro 6: Definição do tipo de formulação e notação SBVR
Fonte: Elaborado pelo autor
OCL

Os vocábulos suportam praticamente todos os tipos de formulações descritas
no capítulo 2, com exceção da Formulação Lógica do Vocabulário Semântico. A
especificação do tipo e restrição do dado suporta somente formulação de projeção,
baseada em texto livre, pois expressa especificidades da estrutura do dado. Usarse-á para expressar as formulações de quantificação, modal e lógica notação
Português Estruturado, que é uma adaptação do exemplo do Inglês Estruturado da
norma SBVR (2008, p. 237-266). No caso das instruções OCL, pode ser usada a
notação Formulação Lógica do Vocabulário Semântico baseada num conjunto de
proposições, expressas num vocabulário específico, composto por determinados
termos e siglas, os quais também fazem parte do vocabulário controlado SBVR,
conforme descrito na norma SBVR (2008, p. 45-84); entretanto, esse tipo de notação
é destinado à conversão de modelos, o que não se aplica a este estudo de caso,
sendo assim, dar-se-á um exemplo a título de informação.

3.5

Etapa 5 - Especificação do vocabulário e regras de negócio
A etapa final é a análise das informações descritas anteriormente. Os

vocábulos, que são adicionados ao vocabulário como termos, são analisados por
meio do metamodelo SBVR (2008, p.129-156), considerando a parte usada para
análise do vocabulário, descrita no Anexo A deste trabalho.
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Essa análise tem o propósito de levantar informações pertinentes às
propriedades dos termos e suas relações, dando origem aos fatos usados para
expressar as regras de negócios na notação Português estruturado. Primeiramente,
faz-se necessária a criação e caracterização do vocabulário usado para armazenar
os termos, especificação dos termos, fatos e regras de negócio.

3.5.1

Criação e caracterização do vocabulário
ACME

Descrição: Vocabulário gerado a partir das informações do modelo conceitual UML /
OCL. O escopo deste vocabulário é compreender todos os termos, fatos, expressões
e notas dos requisitos usados para criação do modelo conceitual UML / OCL. O
Diagrama 11 (item 2.2.5, p.34) representa o metamodelo SBVR usado para
identificação da (s) comunidade (s) da fala / discurso, comunidade (s) semântica (s),
origem dos vocábulos, relações das comunidades, especificação do idioma
empregado, dicionário de terminologia, fatos e compartilhamento do conhecimento.
Esquema de referência: Termos do ACME.
Fonte: Sistema de banco de dados.
Comunidade da fala / discurso: Definiu-se como comunidades da fala e do
discurso os analistas de negócio e de sistemas.
Linguagem: Português – Código por para o idioma Português como definido na ISO
639-2 (2010)20.
Composição do Vocabulário: (1) palavras, termos, notas e expressões contidas no
modelo lógico UML e nas expressões OCL; (2) palavras reservadas e descritas na
norma SBVR (2008), traduzidas e adaptadas do Inglês para o Português.

20

ISO 639-2 (2010) – Codes for the Representation of Names of Languages - http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
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3.5.2

Especificação das instâncias do vocabulário
Todas as informações dos elementos do modelo conceitual UML / OCL

descritas na etapa 3 deste processo, são analisadas por meio do metamodelo
SBVR, e descritas usando as formulações definidas na etapa 4.
A forma como as instâncias são especificadas é baseada na norma SBVR
(2008, p. 244-266), que sugere a descrição textual, simulando um formulário (item
2.2.6, p. 35-36). Entretanto, cabe ressaltar que para cada tipo de informação,
somente os campos necessários para sua especificação são usados, conforme
exemplo de uso descrito na norma SBVR (2008, p. 267-340). A título de exemplo, os
termos e fatos da classe Cliente são especificados a seguir, e o Apêndice C deste
trabalho contém as especificações das demais instâncias do vocabulário do modelo
conceitual UML / OCL, expresso no Diagrama 17.
Assim, como mencionado anteriormente, as formulações empregadas são
expressas na notação Português Estruturado, composto por:
a) Termo – Designação do conceito de um nome;
b) Nome – Designação de um conceito;
c) Adjetivo – Designação de qualidade do termo;
d) Verbo – Designação dos tipos de fatos, que é usualmente um verbo,
preposição ou sua combinação;
e) Palavras Chaves – Símbolos linguísticos da norma SBVR para construir
declarações. As palavras podem ser combinadas com designações para
formar declarações e definições. As letras n e m representam números
inteiros, e as p e q expressões ou proposições. O Quadro 2 (item 2.2.9,
p.39) descreve resumidamente as palavras chaves usadas para as
formulações de quantificação, modais e lógicas. A formulação de projeção
denota proposições simples de possibilidades e agregações. Adicionou-se
a cada especificação a informação sobre quais formulações podem ser
usadas para expressar necessidade ou fato.
Em conjunto com a especificação dos termos, foram criados os primeiros
fatos, que denotam regra de necessidade de negócio do termo e a relação direta
dele com sua classe. Esses fatos serão usados posteriormente como fatos de apoio
para a elaboração das regras de negócio.
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1º Repositório – Termos e Fatos

A partir deste ponto, usar-se-á um índice para facilitar a localização e
identificação de todas as informações contidas no repositório de termos e fatos,
incluindo as identificações de termo t, fato ft e observação obs.
(t 01)

cliente
Definição: Nome da classe que representa a tabela de clientes.
Fonte: ACME [“cliente”]
Universo de nome: ACME
Formulação:
(ft 01)
Cada classe tem exatamente um nome que representa a tabela equivalente.
(ft 00)

Classe tem nome.
Tipo de conceito: Tipo de fato associativo.
(obs 01)

A primeira instância de cada classe a ser adicionada ao vocabulário é o seu próprio nome.
A classificação do tipo de formulação é baseada nas palavras chaves descritas no Quadro 2
(item 2.2.9, p.39).
(obs 02)

(t 02)

id-cliente
Definição: Número de identificação de um cliente.
Conceito geral: Identificação de cliente.
Nota: É um número de identificação único gerado para cada cliente ao cadastrá-lo.
Exemplo: 10
Formulação:
(ft 02)
Cada cliente tem que ter exatamente um número de identificação.
(ft 03)
É obrigatório que cada cliente tenha exatamente um número de
identificação exclusivo.
(obs 03)

Cada formulação pode ser expressa de diferentes maneiras, mas todas com a mesma
conotação. Neste caso iniciou-se a primeira formulação com uma palavra chave de quantificação, e a
segunda de operação modal; no entanto, ambas possuem palavras chaves de quantificação e
operação modal.
(ft 04)

Cliente tem id-cliente.
Tipo de conceito: Tipo de fato associativo.
(obs 04)

Este fato é do tipo associativo porque expressa a associação do termo com a sua classe. Cabot
et al. (2010, p. 35-36) classifica este tipo de fato como é-propriedade-de, pois expressa uma
propriedade da classe, mas como ambos tipos denotam a mesma condição, definiu-se para este
estudo de caso o uso do tipo associativo.
(t 03)

primeiro-nome
Definição: Palavra que representa o primeiro nome do cliente pessoa física, e o nome se for jurídica.
Exemplo: Pessoa física “Antonio” – Pessoa jurídica “Acme S/A”
Formulação:
(ft 05)
É obrigatório que cada cliente pessoa física tenha exatamente um primeiro-nome.
(ft 06)
É obrigatório que cada cliente pessoa jurídica tenha exatamente um primeiro-nome.
(ft 07)

Cliente tem primeiro-nome.
Tipo de conceito: Tipo de fato associativo.
(t 04)

sobre-nome
Definição: Palavra (s) que representa o sobrenome do cliente pessoa física.
Conceito geral: sobrenome.
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Exemplo: “Gomes”
Formulação:
(ft 08)
É necessário que cada cliente pessoa física tenha no mínimo um sobrenome.
(ft 09)
É possível que cada cliente pessoa física possua mais do que um sobrenome.
(ft 10)

Cliente tem sobre-nome
Tipo de conceito: Tipo de fato associativo.
(t 05)

sexo
Definição: Sexo do cliente pessoa física.
Conceito geral: Sexo.
Exemplo: “Masculino”.
Formulação:
(ft 11)
É permitido que cada cliente pessoa física possua exatamente um sexo.
(ft 12)

Cliente tem sexo
Tipo de conceito: Tipo de fato associativo.
(t 06)

dt-nascimento
Definição: A data do nascimento do cliente pessoa física.
Conceito geral: Data do nascimento.
Exemplo: “05jan1990”.
Formulação:
(ft 13)
Cada cliente pessoa física deve ter exatamente uma data de nascimento.
(ft 14)

Cliente tem dt-nascimento
Tipo de conceito: Tipo de fato associativo.
(t 07)

dt-cadastro
Definição: A data do cadastro do cliente pessoal física ou jurídica.
Conceito geral: Data do cadastro.
Exemplo: “26ago2012”.
Formulação:
(ft 15)
É necessário que cada cliente tenha exatamente uma data de cadastro.
(ft 16)

Cliente tem dt-cadastro
Tipo de conceito: Tipo de fato associativo.
(t 08)

e-mail
Definição: E-mail do cliente pessoa física ou jurídica.
Conceito geral: E-mail.
Exemplo: “contato@domínio_empresa.com.br”
Formulação:
(ft 17)
É necessário que cada cliente pessoa física ou jurídica tenha no mínimo um e-mail.
(ft 18)
É permitido que cada cliente pessoa física ou jurídica tenha mais do que um e-mail.
(ft 19)

Cliente tem e-mail
Tipo de conceito: Tipo de fato associativo.
(t 9)

end-comercial
Definição: Endereço comercial do cliente pessoa física ou endereço do cliente pessoa jurídica.
Conceito geral: Endereço comercial.
Exemplo: “Rua: Passos. Número 68. Bairro Perdizes. São Paulo, São Paulo”.
Formulação:
(ft 20)
É permitido que cada cliente pessoa física tenha mais do que um endereço comercial.
(ft 21)
É permitido que cada cliente pessoa jurídica tenha mais do que um endereço.
(ft 22)
É necessário que cada cliente pessoa jurídica tenha no mínimo um endereço.
(ft 23)

Cliente tem end-comercial
Tipo de conceito: Tipo de fato associativo.
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(t 10)

end-residencial
Definição: Endereço residencial do cliente pessoa física.
Conceito geral: Endereço residencial.
Exemplo: “Rua: Lagos. Número 120. Bairro Mooca. São Paulo, São Paulo”.
Formulação:
(ft 24)
É necessário que cada cliente pessoa física tenha no máximo um endereço residencial.
(ft 25)

cliente tem end-residencial
Tipo de conceito: Tipo de fato associativo.
(t 11)

cep
Definição: CEP do endereço comercia ou residencial.
Conceito geral: CEP.
Exemplo: “04460-000”
Formulação:
(ft 26)
É necessário que cada endereço comercial ou residencial tenha exatamente um CEP.
(ft 27)

cliente tem cep
Tipo de conceito: Tipo de fato associativo.
(t 12)

idade
Definição: Idade do cliente pessoa física.
Conceito geral: Idade.
Exemplo: “06dec1972”
Formulação:
(ft 28)
Cada cliente pessoa física possui idade.
(ft 29)

cliente tem idade
Tipo de conceito: Tipo de fato associativo.
(t 13)

tp-contrato
Definição: Declara se o contrato do cliente é pessoa física ou jurídica.
Conceito geral: Tipo de contrato.
Exemplo: “Pessoa física”
Formulação:
(ft 30)
É necessário que cada cliente tenha exatamente um tipo de contrato.
(ft 31)

cliente tem tp-contrato
Tipo de conceito: Tipo de fato associativo.
(t 14)

id-cliente-situacao
Definição: Número de identificação das possíveis situações contratuais dos clientes.
Exemplo: “4”
Formulação:
(ft 32)
Cada situação contratual é representada por exatamente um id-cliente-situação.
(ft 33)
Não é permitido que um cliente tenha mais do que um id-cliente-situação.
(ft 34)

cliente tem id-cliente-situacao
Tipo de conceito: Tipo de fato associativo.
(t 15)

desc-cliente-situacao
Definição: Descrição da situação contratual do cliente.
Nota: Se o cliente fez alguma operação nos últimos 90 dias, ele é ativo caso contrário inativo. Se
houver pagamento pendente por mais de 30 dias a situação do cliente é ativo devedor, e se houver
pagamento pendente por mais de 90 dias é inativo devedor.
Exemplo: “Ativo”
Formulação:
(ft 35)
É necessário que a situação contratual de cada cliente seja definida com base no seu
histórico de pagamento.
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(ft 36)

cliente tem desc-cliente-situacao
Tipo de conceito: Tipo de fato associativo.
(t 16)

id-primeiro-pedido
Definição: Número de identificação do primeiro pedido do cliente.
Nota: É o número de identificação do primeiro pedido efetuado pelo cliente, pois o cadastro é
efetuado somente mediante a solicitação de pedido.
Exemplo: “75931”
Formulação:
(ft 37)
É necessário que cada cliente tenha no mínimo um pedido.
(ft 38)

cliente tem id-primeiro-pedido
Tipo de conceito: Tipo de fato associativo.
(t 17)

id-ultimo-pedido
Definição: Número de identificação do último pedido do cliente.
Exemplo: “10999”
Formulação:
(ft 39)
E necessário que cada cliente tenha no mínimo um pedido.
(ft 40)

cliente tem id-ultimo-pedido
Tipo de conceito: Tipo de fato associativo.
(t 18)

id-cidade
Definição: Número de identificação da cidade do cliente, descrita no endereço comercial ou
residencial.
Conceito geral: Número de identificação de cidade.
Exemplo: “50”
Formulação:
(ft 41)
Cada cidade tem que ter exatamente um número de identificação.
(ft 42)

cliente tem id-cidade
Tipo de conceito: Tipo de fato associativo.
(t 19)

id-contrato
Definição: Número de identificação do contrato do cliente.
Conceito geral: Número de identificação de contrato.
Exemplo: “2012985”
Formulação:
(ft 43)
Cada contrato tem que ter exatamente um número de identificação.
(ft 44)

cliente tem id-contrato
Tipo de conceito: Tipo de fato associativo.
(obs 05)

A partir deste ponto especificar-se-á o tipo e integridade do dado.
Estas informações não servirão para compor as regras de negócio, mas fazem parte da
especificação da classe.
(obs 07)
Estas informações auxiliam no entendimento da estrutura e exemplo dos dados, pois todas as
formulações descritas até este momento não contemplam o tipo e integridade do dado.
(obs 08)
As formulações que seguem são baseadas em projeções de texto livre.
(obs 06)

int, not null
Definição: Tipo de dado numérico inteiro que não pode ser nulo.
Conceito geral: Número.
Exemplo: “8579632”
char (50), not null
Definição: Tipo de dado textual de até 50 caracteres e que não pode ser nulo.
Conceito geral: Texto.
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Exemplo: “awcrtvby”
char (50)
Definição: Tipo de dado textual de até 50 caracteres e que pode ser nulo.
Conceito geral: Texto.
Exemplo: “awcrtvby”
char (10)
Definição: Tipo de dado textual de até 10 caracteres e que pode ser nulo.
Conceito geral: Texto.
Exemplo: “awcrtvby”
date
Definição: Tipo de dado data.
Conceito geral: Data.
Exemplo: “01jan2013”

Int
Definição: Tipo de dado numérico inteiro que pode ser nulo.
Conceito geral: Tipo de número.
Exemplo: “8579632”
PK-Cliente
Definição: Nome da chave primária da tabela cliente.
Conceito geral: Chave primária.
Necessidade: Todo registro da coluna designada como chave primária é único.
Nota: Empregado no modelo conceitual UML pela notação OCL “Context
defPK_PK_Cidade: self.Cidade -> isUnique (id_cidade)”.

Cidade

FK-Cliente-Cidade
Definição: Nome da chave estrangeira da tabela cliente.
Conceito geral: Chave estrangeira.
Necessidade: Todo registro da coluna designada como chave estrangeira FK_Cliente_Cidade
é uma referência da coluna de chave primária da tabela cidade.
Nota: Empregado no modelo conceitual UML pela notação OCL “Context Cliente
defFK_FK_Cliente_Cidade: self.Cliente.Cidade -> exists (id_cidade) and isUnique (id_cidade)”.
Formulação:

3.5.3

inv

inv

Especificação das regras de negócio
A partir das especificações das instâncias do vocabulário, geram-se outras

formulações

de

quantificação,

modal

e

semântica,

para

expressar

os

relacionamentos dos termos. As junções destas formulações em conjunto com as já
criadas durante a especificação das instâncias dão origem às regras de negócio.
Assim como as instâncias do vocabulário, as regras de negócio são
analisadas por meio do metamodelo SBVR, considerando somente a parte
pertinente às regras de negócio, descrita no Anexo A deste trabalho, e expressas
com base na norma SBVR (2008, p. 157-178, 244-266). A estrutura textual com
aspecto de formulário que segue é baseada no exemplo para expressar regras de
negócio, descrito na norma SBVR (2008, p. 322-337). As regras de negócio
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obrigatórias e mandatórias são do tipo Operativa, e as de permissão, possibilidade,
opcional e necessidade, do tipo Estrutural.
Assim como no primeiro repositório, as regras de negócio expressas neste
repositório são baseadas nos fatos e termos da classe Cliente, e as especificações
das demais regras de negócio pertinentes ao modelo conceitual UML / OCL,
expresso no Diagrama 17, estão no Apêndice C deste trabalho.

2º Repositório – Formulações e Regras de Negócio

Assim como para o primeiro repositório de termos e fatos, usar-se-á um índice
para facilitar a localização e identificação de todas as informações contidas neste
repositório, mantendo a continuidade dos índices do primeiro repositório e
adicionando o índice para regras de negócio identificado como RN.
Para melhor entendimento sobre a especificação das regras de negócio,
ressaltam-se as observações:
(obs 09)

As regras de negócio são elaboradas a partir de um ou mais fatos, isso

implica que fatos podem ser interpretados como regras de negócio, e podem ser
usados para compor outras regras de negócio.
(obs 10)

Os fatos do tipo associativo especificados no primeiro repositório são

expressos neste repositório como fatos de apoio à especificação de regra de
negócio.
(obs 11)

Os fatos especificados no repositório anterior como formulação são

especificados como regras de negócio neste repositório.
(obs 12)

O nível de imposição é definido com base nos tipos de integridades: (1)

chave primaria = alto; (2) chave estrangeira = alto; (3) unicidade = alto; (4) outros =
baixo.
(obs 13)

O tipo de orientação é definido com os seguintes critérios de formulação:

(1) obrigatória = operativa; (2) possibilidade = estrutural do tipo possibilidade; (3)
necessidade = estrutural do tipo necessidade; (4) demais formulações = estrutural.
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(obs 14)

Com o propósito de proporcionar melhor compreensão das regras de

negócio, as mesmas em conjunto com os fatos foram especificadas pela similaridade
de contexto e tema.
(RN 01)

Cada classe tem exatamente um nome que representa a tabela equivalente.
Tipo de orientação: Estrutural
Nível de imposição: alto
(ft 00)
Fatos de apoio:
classe tem nome.
(RN 02)

É obrigatório que cada cliente tenha exatamente um número de identificação exclusivo.
Tipo de orientação: Operativa
Nível de imposição: Alto
(ft 04)
Fatos de apoio:
cliente tem id-cliente.
(RN 03)

É necessário que cada cliente pessoa física tem que ter exatamente um primeiro-nome.
Tipo de orientação: Operativa
Nível de imposição: baixo
(ft 07)
Fatos de apoio:
cliente tem primeiro-nome.
(obs 15)

O que determina se uma regra é obrigatória ou não é se há mais de uma
possibilidade a ser atendida, como exemplo da regra RN 03, que denota condição
única.
(RN 04)

É necessário que cada cliente pessoa jurídica tenha exatamente um primeiro-nome.
Tipo de orientação: Operativa
Nível de imposição: alto
(ft 07)
Fatos de apoio:
cliente tem primeiro-nome.
(RN 05)

É necessário que cada cliente pessoa física tenha no mínimo um sobrenome.
Tipo de orientação: Operativa
Nível de imposição: baixo
(ft 10)
Fatos de apoio:
cliente tem sobre-nome.
(RN 06)

É possível que cada cliente pessoa física possua mais do que um sobrenome.
Tipo de orientação: estrutura do tipo possibilidade
Nível de imposição: baixo
(ft 10)
Fatos de apoio:
cliente tem sobre-nome.
(RN 07)

É necessário que cada cliente pessoa física tenha exatamente um primeiro-nome e no mínimo
um sobrenome e no máximo n sobrenomes.
Tipo de orientação: Operativa
Nível de imposição: baixo
(ft 07)
(ft 10)
Fatos de apoio:
cliente tem primeiro-nome.
cliente tem sobre-nome.
(RN 08)

É necessário que cada cliente pessoa física possua exatamente um sexo.
Tipo de orientação: Operativa
Nível de imposição: baixo
(ft 12)
Fatos de apoio:
cliente tem sexo.
(RN 09)

Cada cliente pessoa física deve ter exatamente uma data de nascimento.
Tipo de orientação: Estrutural
Nível de imposição: baixo
(ft 14)
Fatos de apoio:
cliente tem dt-nascimento.
(RN 10)

É necessário que cada cliente tenha exatamente uma data de cadastro.
Tipo de orientação: Operativa
Nível de imposição: baixo
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Fatos de apoio:

(ft 16)

cliente tem dt-cadastro.

(RN 11)

Cada cliente pessoa física possui exatamente uma idade.
Tipo de orientação: Estrutural
Nível de imposição: baixo
(ft 29)
Fatos de apoio:
cliente tem idade.
(RN 12)

É necessário que cada cliente pessoa física ou jurídica tenha no mínimo um e-mail.
Tipo de orientação: Operativa
Nível de imposição: baixo
(ft 19)
Fatos de apoio:
cliente tem e-mail.
(RN 13)

É permitido que cada cliente pessoa física ou jurídica tenha mais do que um e-mail.
Tipo de orientação: Estrutural do tipo permissão
Nível de imposição: baixo
(ft 19)
Fatos de apoio:
cliente tem e-mail.
(RN 14)

É necessário que cada cliente pessoa física ou jurídica tenha no mínimo um e no máximo n emails.
Tipo de orientação: Operativa
Nível de imposição: baixo
(ft 19)
Fatos de apoio:
cliente tem e-mail.
(RN 15)

É permitido que cada cliente pessoa física tenha mais do que um endereço comercial.
Tipo de orientação: Estrutural do tipo permissão
Nível de imposição: baixo
(ft 23)
Fatos de apoio:
cliente tem end-comercial.
(RN 16)

É permitido que cada cliente pessoa jurídica tenha mais do que um endereço.
Tipo de orientação: Estrutural do tipo permissão
Nível de imposição: baixo
(ft 23)
Fatos de apoio:
cliente tem end-comercial.
(RN 17)

É necessário que cada cliente pessoa jurídica tenha no mínimo um endereço.
Tipo de orientação: Operativa
Nível de imposição: baixo
(ft 23)
Fatos de apoio:
cliente tem end-comercial.
(RN 18)

É necessário que cada cliente pessoa física tenha no máximo um endereço residencial.
Tipo de orientação: Operativa
Nível de imposição: baixo
(ft 25)
Fatos de apoio:
cliente tem end-residencial.
(RN 19)

É necessário que cada endereço comercial ou residencial tenha exatamente um CEP.
Tipo de orientação: Operativa
Nível de imposição: baixo
(ft 27)
Fatos de apoio:
cliente tem cep.
(RN 20)

É necessário que cada contrato tenha exatamente um número de identificação.
Tipo de orientação: Operativa
Nível de imposição: alto
(ft 44)
Fatos de apoio:
cliente tem id-contrato.
(RN 21)

É necessário que cada cliente tenha exatamente um tipo de contrato.
Tipo de orientação: Operativa
Nível de imposição: baixo
(ft 31)
Fatos de apoio:
cliente tem tp-contrato.
(RN 23)

Cada situação contratual é representada por exatamente um id-cliente-situação.
Tipo de orientação: Estrutural
Nível de imposição: baixo
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Fatos de apoio:

(ft 34)

cliente tem id-cliente-situacao.

(RN 24)

Não é permitido que um cliente tenha mais do que um id-cliente-situação.
Tipo de orientação: Estrutural do tipo permissão
Nível de imposição: baixo
(ft 34)
Fatos de apoio:
cliente tem id-cliente-situacao.
(RN 25)

É necessário que a situação contratual de cada cliente seja definida com base no seu histórico
de pagamento.
Tipo de orientação: Operativa
Nível de imposição: baixo
(ft 36)
Fatos de apoio:
cliente tem desc-cliente-situacao.
(RN 26)

É necessário que cada cliente tenha no mínimo um pedido.
Tipo de orientação: Operativa
Nível de imposição: alto
(ft 38)
(ft 40)
Fatos de apoio:
cliente tem id-primeiro-pedido cliente tem id-ultimo-pedido.
(RN 27)

Cada cidade tem que ter exatamente um número de identificação.
Tipo de orientação: Estrutural
Nível de imposição: alto
(ft 42)
Fatos de apoio:
cliente tem id-cidade.
(obs 16)

Conforme descrito na etapa 4, expressar-se-á as regras de negócio das

instruções OCL na notação Português Estruturado, por meio de formulação aberta
baseada nas palavras chaves e termos já especificados.
Tipo de restrição: Chave primária
Identificação: PK_Cliente
Tipo de orientação: Operativa
Nível de imposição: alto
Instrução OCL: Context Cliente inv defPK_PK_Cliente: self.Cliente -> isUnique (id_cliente)
(RN 28)
Cada registro da tabela cliente possui exatamente um número exclusivo baseado na coluna de
chave primária id-cliente.
Tipo de restrição: Chave estrangeira
Identificação: FK_Cliente_Cidade
Tipo de orientação: Operativa
Nível de imposição: alto
Instrução OCL: Context Cliente inv defFK_FK_Cliente_Cidade: self.Cliente.Cidade -> exists
(id_cidade) and isUnique (id_cidade)
(RN 29)
Cada valor do campo id_cidade da tabela cliente representa um número de identificação de um
registro ade da tabela cidade, e cada registro da tabela cidade é representado por um número
exclusivo baseado na coluna de chave primária id_cidade.
(obs 17)

Como exemplo da Formulação Lógica do Vocabulário Semântico, segue

descrição da regra de negócio (RN 26). De acordo com a norma, esse tipo de
formulação restringe o escopo dos elementos do diagrama UML, por meio de
proposições de quantificação, conjunção e disjunção, esclarecendo e delimitando as
referências de relacionamento da variável. Entende-se como variável os elementos
do modelo conceitual UML, classe e atributo. As proposições são elaboradas pela
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análise dos fatos que compõem as regras de negócio, usando o metamodelo SBVR
(2008, p.45-84).
(obs 18)

Para auxiliar no entendimento, descreve-se primeiramente cada instrução OCL,

seguida da sentença baseada no Português estruturado, e, então, a Formulação
Lógica do Vocabulário Semântico, conforme exemplo abaixo.
Instrução OCL: Context Cliente inv defPK_PK_Cliente: self.Cliente -> isUnique (id_cliente)
(RN 28)

Cada registro da tabela cliente possui exatamente um número de identificação baseado
na coluna de chave primária id-cliente.
Formulação Lógica:
A regra é uma proposição designada por uma formulação de obrigação.
. . A formulação de obrigação incorpora a quantificação universal, u1.
. . . A quantificação universal u1 introduz a primeira variável, v1.
. . . . A primeira variável v1 varia sobre o conceito "cliente".
. . . A quantificação universal u1 delimita sobre a quantificação no máximo e1.
. . . . A quantificação no máximo e1 introduz a segunda variável, v2.
. . . . . A segunda variável v2 delimita sobre o conceito "id_cliente".
. . . . A quantificação no máximo e1 delimita sobre a formulação atômica, a1.
. . . . . A formulação atômica, a1, é baseada no tipo de fato "cliente tem no máximo um id_cliente".
. . . . . . A formulação atômica a1 tem a primeira ligação de papel.
. . . . . . A ligação de papel é do papel “cliente”.
. . . . . . A formulação atômica a1 tem a segunda ligação de papel.
. . . . . . A ligação de papel é do papel “id_cliente”.

3.6

Conclusão
Por meio do processo proposto foi possível extrair do modelo conceitual UML

/ OCL, as especificações dos termos da classe cliente, fatos, formulações abertas e
regras de negócio, usando o metamodelo SBVR. Todas as especificações foram
expressas de acordo com a norma SBVR. As dificuldades, facilidades e
particularidades do emprego deste processo serão analisadas no próximo capítulo.
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4 Análise dos resultados
Apresentar-se-á neste capítulo o esforço despendido nas atividades práticas
deste trabalho, as dificuldades encontradas durante o seu desenvolvimento e o
resultado obtido versus esperado.

4.1

Esquema do banco de dados
Inicialmente se pretendia usar um banco de dados transacional com inúmeros

gatilhos, restrições e visões dinâmicas, porém, durante a pesquisa e preparação do
capítulo 2 deste trabalho. Notou-se que seria difícil expressar as regras de negócio
em SBVR de determinadas restrições e gatilhos, que demandariam dezenas de
formulações lógicas, modais e quantitativas para expressar na maioria das vezes
uma única regra de negócio, gerando uma documentação extensa ao ponto de
dificultar a conclusão deste estudo de caso. Sendo assim, foi selecionado para este
trabalho um banco de dados analítico, que atendesse ao propósito da pesquisa.
Ressalta-se também o fato do método proposto por Cabot et al. (2010) quanto as
outras literaturas relevantes (NEMURAITE et al., 2010) possuírem exemplos
demasiadamente simples, e direcionados aos tipos de formulações e regras de
negócio expressas em SBVR, o que facilita as análises e explanações, ademais de
todos os contextos usados como embasamento serem fictícios.

4.2

Modelo conceitual UML / OCL
As instruções OCL empregadas neste trabalho também demandaram

pesquisa e análise minuciosa, por se tratar de uma linguagem procedural expressa
por um dialeto próprio e não ser executável, o que requer depuração manual. Outra
característica é a escassez de literaturas sobre OCL, pois há diversos trabalhos e
livros que mencionam o seu uso (CABOT et al., 2010; NEMURAITE et al., 2010;
BRUCKER, WOLFF, 2011; BAJWA, 2010); entretanto, somente Warmer et al. (2003)
descrevem com clareza os conceitos diretos e correlacionados, dentre eles o uso de
OCL em modelos UML, e provê exemplos plausíveis que auxiliam no entendimento
de todos os tópicos descritos. Chegou-se a conclusão que para este trabalho, não
havia a necessidade do uso de OCL, que é destinada, assim como a SBVR, à
automatização de conversão de modelos, pois o escopo deste trabalho se restringe
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à extração das regras de negócio do modelo conceitual UML, portanto, o uso de
caixa de texto com sentenças livres de certa forma seria mais simples, demandaria
menor tempo na elaboração do trabalho e contemplaria o escopo do mesmo,
conforme sugerido por Guedes et al. (2011, p. 155-167), que usa em todos os seus
exemplos caixa de texto. A descrição das restrições por meio de caixa de texto é
compreensível para o analista de sistema e de negócio, mas se porventura o modelo
UML for destinado somente ao analista de sistema, então seria possível expressar
as restrições em linguagem SQL, por se tratar de uma linguagem universal e
geralmente familiar para o analista de sistema.

4.3

Descrição das informações do modelo conceitual UML / OCL
O modelo conceitual UML / OCL não é intuitivo quanto ao que diz respeito aos

relacionamentos entre os próprios elementos da classe. Ao invés disso, induz a ideia
de que a análise é baseada nos relacionamentos entre as classes, o que não ocorre,
pois o que se analisa são as informações de cada classe separadamente. Esta
análise individual também gera informações sobre o relacionamento das classes,
pois os elementos do tipo chave primária e estrangeira são usados para representar
o relacionamento e cardinalidade entre as classes. O tempo despendido e esforço
empregado nesta etapa foram baixos, e o resultado final atendeu ao objetivo inicial,
pois a forma como as informações são descritas ajuda a esclarecer o entendimento
da análise individual de cada classe e seus elementos, e, principalmente, em quais
elementos da classe as instruções SQL foram empregadas.

4.4

Definição do tipo de formulação e notação SBVR
O objetivo desta etapa era organizar as informações descritas anteriormente,

definindo o tipo de formulação e notação SBVR usadas na etapa seguinte. Esta
atividade demandou alto nível de esforço e tempo em decorrência da amplitude do
metamodelo SBVR (2008, p.129-156), que requer análise minuciosa de qual parte
do metamodelo deve ser usada para análise e expressão de cada tipo de
informação, tais como significado, conceito, questão, proposição e fato. Para cada
tipo de informação há uma ou mais partes do metamodelo que podem ou às vezes
devem ser usadas.

Como a fonte de informação para este estudo de caso
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restringiu-se ao esquema do banco de dados, não houve como validar algumas
especificações, para determinar qual / quais formulação (ões) deveria (m) ser usada
(s). Em decorrência da dificuldade de se obter uma visão única do metamodelo
SBVR, foi necessário apoiar-se nos exemplos disponíveis nos anexos da norma
SBVR (2008, p. 219-422), que ilustram e contextualizam parcialmente o uso e o
próprio metamodelo, o que de atenuou a falta de exemplos reais. No entanto, cabe
salientar que os exemplos da norma partem do pressuposto de que as informações
especificadas foram previamente analisadas usando o metamodelo SBVR, e,
portanto, sabendo-se o resultado da análise, efetua-se a especificação da
informação. O resultado obtido foi muito aquém do esperado pelo fato de ser
extremamente dispendiosa e subjetiva a maneira de expressar a especificação de
um termo, fato e formulação, o que interfere diretamente nas especificações das
regras de negócio, que são compostas por estes elementos.

Ressalta-se que a

norma e os trabalhos usados neste estudo de caso (SBVR, 2008; CABOT et al.,
2010;

NEMURAITE et al., 2010) não possuem exemplos explícitos do uso dos

recursos do metamodelo, mas fazem menção dos mesmos de forma isolada,
salientando as possibilidade de uso sem demonstrar como usá-los.

4.5

Especificação do vocabulário e regras de negócio
Dentre todos os tópicos da análise dos resultados, este é o de maior

relevância,

por

reportar

as

dificuldades

do

entendimento

dos

conceitos

compreendidos na norma SBVR, bem como a complexidade e esforço para
empregá-la.
Inicialmente cabe ressaltar que a norma SBVR é descrita num documento de
422 páginas, sendo metade destas páginas sobre conceitos e a outra metade de
anexos, que são complementos ou exemplos meramente textuais e fictícios, que
partem do pressuposto de que se sabe exatamente como usar o metamodelo SBVR
para especificação de termos, fatos, formulações e regras de negócio. Conforme
descrito no tópico 2.2.11 deste trabalho, a especificação da norma não possui um
enredo de leitura, onde os tópicos são descritos de forma encadeada, um
complementando ao outro. Os tópicos são descritos de forma isolada e não
possuem contextualização e exemplos práticos que induzam ao entendimento inicial
do tópico seguinte, ou referência em forma de continuidade do tópico anterior, o que
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dificulta a leitura sequencial, em vez disso, aconselha-se leitura isolada de cada
conceito e de artigos relativos aos mesmos. Todos os conceitos da norma são
conceituados em capítulos e seções isoladas, usando expressões e palavras
similares, mas em diferentes contextos, exigindo a releitura de determinados trechos
com o intuito de esclarecer se há alguma relação entre os mesmos.
Para este trabalho uma das dificuldades foi à compreensão da conotação da
palavra metamodelo e do contexto do mesmo na norma SBVR. Teoricamente, o
exemplo de metamodelo apresentado por Warmer et al. (2003, p. 95), expresso na
Figura 12, é geralmente o que se entende por metamodelo em termos de conceito,
independente da norma. Entretanto, no caso da SBVR, esse conceito não é tão
simples,

pelos

seguintes

motivos:

(1)

o

metamodelo

da

norma

possui

aproximadamente 46 diagramas expressos na primeira parte, além dos demais
expressos na segunda parte nos anexos; (2) supostamente, esses diagramas juntos,
formariam o metamodelo SBVR, mas há partes do metamodelo que são descritas
por meio de diagramas e textos, enquanto algumas somente de forma textual, ou
seja, torna-se inviável criar uma visão única do metamodelo SBVR; (3) alguns
elementos do metamodelo SBVR são expressos por mais de um diagrama, que é o
caso do Conceito, termo descrito em 9 diagramas SBVR (2008, p. 45-216).

Figura 12: Relação entre sistema, modelo e metamodelo (Adaptado pelo autor).
Fonte: Warmer (2003)
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Assim como já mencionado no item 4.5 deste trabalho, em decorrência da
dificuldade de uso do metamodelo SBVR, chegou-se à conclusão que seria
necessário analisar e especificar os termos, fatos e regras de negócio, seguindo o
exemplo prático da norma de especificação de vocabulário e regras de negócio do
Anexo E da norma SBVR (2008, p. 267-340).
Outra dificuldade foi o uso do Português Estruturado, que é uma adaptação
do Inglês Estruturado da norma SBVR (2008, p. 237-266), devido ao fato que não há
para determinados termos em Inglês um equivalente em Português, então se usou
outro que contenha o mesmo significado e não altera o sentido da sentença. Apesar
de um termo ser equivalente numa sentença, às vezes não o faz em outra, o que
requer o uso de mais de um termo em Português, para representar um determinado
termo em Inglês. Além disso, devem-se considerar outras peculiaridades da norma
SBVR, tal como falta de termos no plural.
A identificação e especificação dos vocábulos foram baseadas na descrição
do metamodelo (SBVR, 2008. p.244-254). Esta parte do metamodelo é destinada à
especificação de termos, usando uma estrutura textual que simula um formulário,
conforme descrito neste trabalho no item (2.2.6, p.33-36). A dificuldade apresentada
nesta atividade foi determinar antes da especificação, quais campos deste formulário
deveriam ser usados para especificar os vocábulos, mediante o tipo e as
características de cada vocábulo, usando parte do metamodelo, descrita por
diagramas SBVR (2008, p. 17-44). Para determinados campos o nível de esforço e
tempo são baixos, por serem simples e meramente descritivos, tais como: definição,
fonte, dicionário, conceito geral, exemplo, nota, esquema de referência, observação,
URI, contexto de aplicação; entretanto, outros campos exigem análise da informação
por meio do metamodelo SBVR, e é neste exato ponto que a dificuldade aparece,
não pela complexidade e sim pela redundância. Cita-se como exemplo os campos
tipo de necessidade, possibilidade, sinônimo e forma de sinônimos, que podem
ser expressos com diferentes formulações, usando diferentes palavras chaves do
Quadro 2 (item 2.2.9, p.39). Quando há um texto descrevendo os requisitos, há
como determinar ou aferir o entendimento do tipo de formulação que mais se
adequa a necessidade da formulação, o que não se aplica a este estudo de caso,
que se restringe ao esquema do banco de dados.

88

Na elaboração das Formulações Lógicas do Vocabulário Semântico, quando
a sentença no Português estruturado era composta por dois ou mais fatos, pois
expressa-se este tipo de notação por meio de um conjunto de proposições
encadeadas, e baseadas num vocabulário específico, conforme abaixo. Para
expressar uma sentença em Português Estruturado, que é composta de mais de um
fato, usa-se uma conjunto de proposições encadeadas, o que de certa forma
demanda um nível de esforço considerável para elaborar a sentença e para
interpretá-la. No caso do trabalho elaborado por Cabot et al. (2010), o uso deste tipo
de formulação é justificável, já que se usou um artefato de software para
interpretação automática das mesmas, o que não se aplica a este trabalho.
Exemplo da Formulação Lógica do Vocabulário Semântico:
Instrução OCL
Context Cliente inv defPK_PK_Cliente: self.Cliente -> isUnique (id_cliente)
Português Estruturado

Cada registro da tabela cliente possui exatamente um número de identificação baseado na
coluna de chave primária id-cliente.
Formulação Lógica:
A regra é uma proposição designada por uma formulação de obrigação.
. . A formulação de obrigação incorpora a quantificação universal, u1.
. . . A quantificação universal u1 introduz a primeira variável, v1.
. . . . A primeira variável v1 varia sobre o conceito "cliente".
. . . A quantificação universal u1 delimita sobre a quantificação no máximo e1.
. . . . A quantificação no máximo e1 introduz a segunda variável, v2.
. . . . . A segunda variável v2 delimita sobre o conceito "id_cliente".
. . . . A quantificação no máximo e1 delimita sobre a formulação atômica, a1.
. . . . . A formulação atômica, a1, é baseada no tipo de fato "cliente tem no máximo um id_cliente".
. . . . . . A formulação atômica a1 tem a primeira ligação de papel.
. . . . . . A ligação de papel é do papel “cliente”.
. . . . . . A formulação atômica a1 tem a segunda ligação de papel.
. . . . . . A ligação de papel é do papel “id_cliente”.

Por fim, houve dificuldades durante a geração e especificação das regras de
negócio. Inicialmente, o objetivo deste trabalho era baseado na possibilidade de
efetuar a análise dos termos, fatos e regras de negócio de forma similar ao exemplo
de Warmer et al. (2003), expresso na Figura 12, em que cada informação do modelo
UML / OCL seria submetida a análise usando o metamodelo SBVR na notação de
diagrama, conforme exemplo expresso no trabalho de Cabot et al. (2010, p.7).
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No entanto, no decorrer da pesquisa, notou-se que assim como sugerido pela
norma, as especificações poderiam ser efetuadas por meio de um formulário, e que
apesar do termo metamodelo fazer alusão a diagramas, dependendo da
complexidade do modelo UML / OCL, a especificação por meio do formulário e
diretrizes sugeridas pela norma (SBVR, 2008, p. 243-256) atendem ao propósito
deste estudo de caso e seria mais efetivo, devido ao fato de apresentar menor
complexidade, conforme exemplo descrito na própria norma, que é baseado num
cenário representado por 11 modelos conceituais (SBVR, 2008, p. 267-340). Neste
exemplo, todas as especificações de cada elemento de cada modelo são baseadas
neste modo de especificação, o que também se aplica a este trabalho. Ressalta-se o
fato que Cabot et al. (2010) menciona e dá exemplos da análise por meio de
diagramas, mas a documentação final segue as mesmas diretrizes deste anexo.

4.6

Conclusão
Neste capítulo, foram apresentados os resultados das análises deste estudo

de caso, contemplando desde a seleção do banco de dados, geração do esquema
do banco de dados, especificação do modelo conceitual UML / OCL, até a geração
dos vocábulos, fatos e regras de negócio a partir das informações do modelo
conceitual, todos expressos em SBVR.
Quanto ao uso da linguagem de restrição de objeto OCL, neste trabalho é
passível de questionamento, já que a mesma é expressa pela Formulação Lógica do
Vocabulário Semântico, devido ao fato de ambas serem designadas a especificação
de restrição contida nos relacionamentos dos objetos, e servirem claramente para
uso de transformação de modelos conceituais por meio de artefatos de software, o
que não faz parte deste estudo de caso proposto para extração e geração de
documentação da semântica do negócio empregada nos requisitos do modelo
conceitual do banco de dados em estado produtivo, visando como usuário da
documentação além do analista de sistema, analista de negócio e usuário.
A respeito da compreensão e do esforço para familiarizar-se com a norma
SBVR e usá-la, pode-se dizer que o propósito principal da norma dentro do contexto
MDA, é a transformação de modelo independente de plataforma para modelo de
plataforma específica, o que justifica a sua amplitude e complexidade, mas isso não
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justifica o seu uso para extração e especificação de regras de negócio a partir de
modelos conceituais UML, apesar do metamodelo SBVR ter sido desenvolvido para
representar a semântica do negócio empregada em modelos conceituais, baseados
no metamodelo UML (OMG, 2008).
No término das atividades práticas, percebeu-se que provavelmente seja
inviável e questionável o uso da SBVR para geração de documentação de
vocabulário e regras de negócio. Apresentar um exemplo isolado de especificação
de um termo, fato, formulação aberta e regra de negócio, induz a avaliação
equivocada do uso da SBVR para este propósito. Os termos são especificados
isoladamente, como se fosse um dicionário de vocábulos convencional, e isso não
implica na interpretação dos mesmos. Os fatos também são formulações distintas
atreladas a uma regra de negócio. A análise isolada de fatos não é intuitiva, porque
depende diretamente da especificação da regra de negócio para contextualizar o
seu entendimento. As formulações abertas, que são frases em linguagem natural,
assim como os fatos requerem acesso direcionado à regra de negócio para sua
interpretação. A especificação das regras de negócio é a parte que apresenta maior
deficiência de interpretação. O resultado final deste estudo de caso é uma lista de
regras desconexas, sem contexto de relação entre as mesmas. A documentação
resultante deste processo de extração regras de negócio não denota contexto de
negócio e sim dos elementos das classes, o que pode ser inerente ao interesse do
analista de negócio, que provavelmente não se aterá ao estudo e compreensão da
parte do metamodelo SBVR destinada a regras de negócio, descrita no Anexo D
deste trabalho.
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5 Conclusão final
Reportar-se-á neste capítulo o resumo técnico deste estudo de caso, análise
geral dos resultados obtidos, contribuições efetivadas, e as sugestões para trabalhos
futuros.

5.1

Resumo técnico
Primeiramente, iniciou-se a análise e conceituação dos temas que são os

pilares deste trabalho: regras e vocabulário de negócio, SBVR e trabalhos
relacionados em conjunto com engenharia reversa.
A análise das regras de negócio foi fundamentada nos autores cujos
trabalhos são relevantes para este estudo de caso, além de serem sugeridos pela
própria norma. Exploraram-se as particularidades de cada trabalho, tais como
esquemas de identificação, classificação e expressão de vocabulário e regras de
negócio.
Iniciou-se então, a conceituação da norma SBVR por meio da análise e
pesquisa do seu propósito e papel dentro da MDA, e descreveram-se os conceitos
mais relevantes da norma SBVR, como sua estrutura, Inglês estruturado SBVR,
vocabulário e regra de negócio baseados num conjunto termos, símbolos e palavras
reservadas, e, por fim, a análise do metamodelo SBVR expresso por diagramas ou
textos.
Por conseguinte, deu-se a análise dos trabalhos relacionados. Sendo os
primeiros trabalhos analisados os que usaram SBVR para desenvolvimento de
diagramas UML. Foram analisados trabalhos sobre engenharia reversa, que
auxiliaram na compreensão dos demais trabalhos sobre transformação de regras de
negócio em modelos UML/OCL, ressaltando o trabalho de maior relevância para
este trabalho elaborado por Cabot et al. (2010), que extrai o vocabulário e as regras
de negócio do modelo conceitual UML / OCL.
Em seguida, especificou-se o banco de dados, seu esquema, um modelo
UML / OCL equivalente, descrição das informações do modelo conceitual UML /
OCL, análise por meio do metamodelo SBVR, para definição da formulação e
notação apropriadas para especificação de cada informação previamente descrita,
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finalizando-se com a criação e caracterização do vocabulário e suas instâncias,
incluindo termos, tipos de dados, fatos, formulações abertas, regras de negócio
expressas na notação Português Estruturado, e conversão das instruções OCL em
Formulações Lógicas do Vocabulário Semântico.
Por último, realiza-se a análise dos resultados e esforços empregados neste
estudo de caso, reportando as dificuldades encontradas durante a execução das
atividades deste trabalho, avaliação da viabilidade de uso da norma SBVR
considerando o escopo de trabalho, além de averiguar o quão tangível é o emprego
do método proposto pelos autores Cabot et al. (2010), para análise e extração da
semântica do negócio dos modelos conceituais UML / OCL.

5.2

Análise geral dos resultados
A análise geral é a seguinte:
a) os pontos de convergência das diversas literaturas sobre regras de
negócio analisadas, aconselha-se o uso de literaturas sobre regras de
negócio para o contexto de negócio desejado, pois ainda que
determinados conceitos sejam similares, a forma de empregá-los
requer conhecimento do segmento do negócio em questão, o que de
certa forma se obtém com a literatura apropriada;
b) a OMG elaborou uma documentação minuciosa, que demanda muito
tempo para compreendê-la devido ao número de repetições que um
mesmo conceito é descrito ou mencionado. Outro detalhe importante é
o fato da documentação não ser passível de leitura sequencial,
aparentando índice de conceitos, o que induz a leitura de outros
trabalhos para melhor compreensão de determinados conceitos. Os
conceitos são descritos de forma isolada e esparsa, sendo que para
muitos tópicos, os conceitos são descritos sem exemplos que
sustentem a explanação;
c) o metamodelo SBVR é melhor expresso e compreendido na notação
textual, que contempla todos os aspectos e conceitos da norma;
porém, o metamodelo expresso em diagramas requer melhoria, por ser
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incompleto e não possuir exemplos para maior clareza do propósito de
uso e ilustração de como empregá-lo;
d) os conceitos descritos sobre

engenharia reversa, auxiliou na

compreensão e justificativa do processo empregado neste estudo de
caso, naquilo que é tocante aos propósitos de extração de informação
de sistemas no estado produtivo.
e) o uso da OCL para expressar restrições e definitivamente justificável,
se houver a intenção de automatizar a transformação de modelo
independente de plataforma para modelo de plataforma específica.
Caso contrário, nota-se que as caixas de texto são mais flexíveis por
permitirem a descrição das restrições expressas em linguagem natural,
tornando a modelagem mais simples para quem modela ou interpreta o
modelo conceitual UML. Em adição, cabe ressaltar que a OCL é
procedural e baseada num dialeto / notação específica, além de não
ser executável, o que pode fomentar erros de elaboração ou
interpretação das sentenças;
f) o método proposto por Cabot et al. (2010) apresenta deficiências, tais
como: (1) alusão ao uso do metamodelo SBVR na notação de
diagramas, mas apresenta a documentação final na notação textual;
(2) não provê exemplos mais complexos que possam servir como base
para emprego do método proposto por eles num cenário real, o que
demonstra a mesma dificuldade que se apresentou neste trabalho, no
uso metamodelo SBVR para expressar regras de negócio complexas;
(3) exemplifica determinadas atividades do método por meio de figuras,
o que de certa forma cria lacunas na compreensão; entretanto, a ideia
do método proposto por eles foi fundamental para este estudo de caso,
pois todo o ciclo do processo proposto deste trabalho é decorrente do
método proposto por eles, que neste caso foi efetuado passo a passo
excluindo a automatização de conversão de modelos; (4) a
documentação final é baseada no exemplo de classificação e
especificação de regras de negócio, usando uma estrutura textual que
simula formulário sem instanciação do metamodelo, o que pode
invalidar a necessidade da descrição dos conceitos do mesmo.
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g) a execução do processo proposto neste trabalho apresentou os
seguintes pontos negativo quanto à viabilidade do uso da SBVR (2008)
para identificar, coletar e especificar regras de negócio extraídas de
modelo conceitual UML / OCL: (1) a extração inversa das regras de
negócio não possui documentação sobre requisitos, que serve para
contextualizar o escopo da regra. No trabalho de Cabot et al. (2010) as
regras são analisadas mediante comparação com a descrição dos
requisitos que orientaram a criação do modelo conceitual UML / OCL.
Essa comparação proporciona melhor entendimento da semântica do
negócio; (2) a documentação final gerada com o propósito de reportar
a semântica do negócio, atende parcialmente o resultado esperado. As
formulações abertas, fechadas quantitativas, lógicas, modais e as
regras de negócio são organizadas em forma de lista sem explanação
que contextualize a ligação entre as mesmas; (3) as regras de negócio
descrevem a semântica do negócio por meio da especificação dos
elementos do modelo conceitual UML / OCL, usando exemplos dos
dados, mas não contém o mesmo nível de informação se comparado a
um texto direcionado exclusivamente a semântica do negócio, podendo
ser inviável ao analista de negócio para proposito de documentação;
(4) faz-se necessária a familiaridade com os conceitos da SBVR, para
compreensão da forma como as regras foram expressas, e esta
prerrogativa seguramente afetará a predisposição do uso da mesma
pelos analistas de negócio.

5.3

Sugestões para pesquisas futuras
As sugestões para trabalhos futuros são as seguintes:

a) reeditar a documentação da norma SBVR adicionando um roteiro de leitura, e
alterando a forma como o seu conteúdo é apresentado, para que seja
possível lê-lo de forma sequencial por meio de um texto com enredo;
b) gerar uma versão do metamodelo SBVR na notação de diagrama, com níveis
de visualização e abstração, partindo de uma visão macro, chegando a um
diagrama de menor nível possível de detalhe. Elaborar exemplos de
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instanciação para todas as partes do metamodelo SBVR, para diferentes
cenários;
c) desenvolvimento de um artefato de software para analisar as regras de
negócio já especificadas em SBVR, organizando-as de acordo com a coesão
e os relacionamentos entre elas, que gere um esquema de regra
apresentável, interpretando-as com base nos seus respectivos contextos e
denote com clareza como estes conceitos estão interligados;
d) desenvolver um processo automático para gerar modelos conceituais UML de
banco de dados, a partir de um texto contendo requisitos na linguagem
natural.
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APÊNDICE A – Especificações das tabelas em linguagem SQL.
TABLE [ENTREGA](
[ID_ENTREGA] [int] NOT NULL,
[ID_PEDIDO] [int] NULL,
[ID_TRANSPORTADORA] [int] NULL,
[ID_NOTA_FISCAL] [int] NULL,
[DT_ENTREGA] [date] NULL,
[VL_FRETE] [float] NULL,
CONSTRAINT [PK_ENTREGA] PRIMARY KEY ([ID_ENTREGA])
TABLE [CATEGORIA](
[ID_CATEGORIA] [int] NOT NULL,
[DESC_CATEGORIA] [char](50) NULL,
CONSTRAINT [PK_CATEGORIA] PRIMARY KEY ([ID_CATEGORIA])
TABLE [PAIS](
[ID_PAIS] [int] NOT NULL,
[DESC_PAIS] [char](50) NULL,
CONSTRAINT [PK_PAIS] PRIMARY KEY ([ID_PAIS])
CONSTRAINT [UQ_PAIS_DESC_PAIS] UNIQUE KEY ([DESC_PAIS])
TABLE [PAGAMENTO](
[ID_PAGAMENTO] [int] NOT NULL,
[DESC_PAGAMENTO] [char](50) NULL,
[ID_PAGAMENTO_SITUACAO] [int] NULL,
[VL_PAGAMENTO] [float] NULL,
CONSTRAINT [PK_PAGAMENTO] PRIMARY KEY ([ID_PAGAMENTO])
TABLE [MARCA](
[ID_MARCA] [int] NOT NULL,
[DESC_MARCA] [char](50) NULL,
CONSTRAINT [PK_MARCA] PRIMARY KEY ([ID_MARCA])
TABLE [FORNECEDOR](
[ID_FORNECEDOR] [int] NOT NULL,
[DESC_FORNECEDOR] [char](50) NULL,
CONSTRAINT [PK_FORNECEDOR] PRIMARY KEY ([ID_FORNECEDOR])
TABLE [TRANSPORTADORA](
[ID_TRANSPORTADORA] [int] NOT NULL,
[ID_ENTREGA] [int] NULL,
[DT_ENTREGA] [date] NULL,
[DESC_TRANSPORTADORA] [char](50) NULL,
CONSTRAINT [PK_TRANSPORTADORA PRIMARY KEY ([ID_TRANSPORTADORA])
CONSTRAINT [FK_TRANSPORTADORA_ENTREGA] FOREIGN KEY([ID_ENTREGA])
TABLE [SUBCATEGORIA](
[ID_SUBCATEGORIA] [int] NOT NULL,
[DESC_SUBCATEGORIA] [char](50) NULL,
[ID_CATEGORIA] [int] NULL,
CONSTRAINT [PK_SUBCATEGORIA] PRIMARY KEY ([ID_SUBCATEGORIA])
TABLE [REGIAO](
[ID_REGIAO] [int] NOT NULL,
[DESC_REGIAO] [char](50) NULL,
[ID_PAIS] [int] NULL,
CONSTRAINT [FK_REGIAO_PAIS] FOREIGN KEY([ID_REGIAO])
TABLE [PEDIDO](
[ID_PEDIDO] [int] NOT NULL,
[ID_CLIENTE] [int] NULL,
[ID_PAGAMENTO] [int] NULL,
[ID_NOTA_FISCAL] [int] NULL,
[ID_TRANSPORTADORA] [int] NULL,
[VL_FRETE] [float] NULL,
[ID_ITEM] [int] NULL,
[QTD_ITEM] [float] NULL,
[ID_PEDIDO_SITUACAO] [int] NULL,
[VL_PEDIDO] [float] NULL,
[DT_PEDIDO] [date] NULL,
[ID_ENTREGA] [int] NULL,
[VL_PERC_DESCONTO] [float] NULL,
[DT_ENTREGA] [date] NULL,
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CONSTRAINT [PK_ORDER_FACT] PRIMARY KEY ([ID_PEDIDO])
CONSTRAINT [FK_PEDIDO_ENTREGA] FOREIGN KEY([ID_ENTREGA])
TABLE [ESTADO](
[ID_ESTADO] [int] NOT NULL,
[DESC_ESTADO] [char](50) NULL,
[ID_REGIAO] [int] NULL,
CONSTRAINT [PK_ESTADO] PRIMARY KEY ([ID_ESTADO])
CONSTRAINT [FK_ESTADO_REGIAO] FOREIGN KEY([ID_REGIAO])
CONSTRAINT [UQ_ESTADO_DESC_ESTADO] UNIQUE KEY([DESC_ESTADO])
TABLE [ITEM](
[ID_ITEM] [int] NOT NULL,
[DESC_ITEM] [char](50) NULL,
[ID_SUBCATEGORIA] [int] NULL,
[ID_FORNECEDOR] [int] NULL,
[ID_ITEM_GARANTIA] [int] NULL,
[ID_ITEM_SITUACAO] [int] NULL,
[DESC_ITEM_SIMPLIFICADA] [char](50) NULL,
[DESC_ITEM_COMPLETA] [char](50) NULL,
[DESC_ITEM_IDIOMA_ORIGEM] [char](50) NULL,
[VL_ITEM_CUSTO] [float] NULL,
[VL_ITEM_PRECO] [float] NULL,
[ID_MARCA] [int] NULL,
[DESC_ITEM_GARANTIA] [char](50) NULL,
[URL_ITEM] [char](50) NULL,
[DESC_ITEM_SITUACAO] [char](50) NULL,
CONSTRAINT [PK_ITEM] PRIMARY KEY ([ID_ITEM])
CONSTRAINT [FK_ITEM_FORNECEDOR] FOREIGN KEY([ID_FORNECEDOR])
CONSTRAINT [FK_ITEM_MARCA] FOREIGN KEY([ID_MARCA])
CONSTRAINT [FK_ITEM_SUBCATEGORIA] FOREIGN KEY([ID_SUBCATEGORIA])
TABLE [CIDADE](
[ID_CIDADE] [int] NOT NULL,
[DESC_CIDADE] [char](50) NULL,
[ID_ESTADO] [int] NULL,
CONSTRAINT [PK_CIDADE] PRIMARY KEY ([ID_CIDADE])
CONSTRAINT [FK_CIDADE_ESTADO] FOREIGN KEY([ID_ESTADO])
TABLE [CLIENTE](
[ID_CLIENTE] [int] NOT NULL,
[TP_CONTRATO] [char](50) NULL,
[SOBRENOME] [char](50) NULL,
[PRIMEIRO_NOME] [char](50) NULL,
[DESC_CLIENTE_SITUACAO] [char](50) NULL,
[SEXO] [char](50) NULL,
[EMAIL] [char](50) NULL,
[END_COMERCIAL] [char](50) NULL,
[CEP] [char](10) NULL,
[ID_CIDADE] [int] NULL,
[IDADE] [int] NULL,
[ID_ULTIMO_PEDIDO] [int] NULL,
[ID_CLIENTE_SITUACAO] [int] NOT NULL,
[END_RESIDENCIAL] [char](50) NULL,
[DT_NASCIMENTO] [date] NULL,
[DT_CADASTRO] [date] NULL,
[ID_PAGAMENTO] [int] NULL,
[ID_CONTRATO] [int] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_CLIENTE] PRIMARY KEY ([ID_CLIENTE])
CONSTRAINT [FK_CLIENTE_CIDADE] FOREIGN KEY([ID_CIDADE])
CONSTRAINT [FK_CLIENTE_PAGAMENTO] FOREIGN KEY([ID_PAGAMENTO])
CONSTRAINT [FK_CLIENTE_PEDIDO] FOREIGN KEY([ID_ULTIMO_PEDIDO])
TABLE [FATURAMENTO](
[ID_FATURAMENTO] [int] NOT NULL,
[ID_PEDIDO] [int] NULL,
[ID_ITEM] [int] NULL,
[ID_CLIENTE] [int] NULL,
[ID_PROMOCAO] [int] NULL,
[DESC_PROMOCAO] [char](50) NULL,
[VL_PERC_DESCONTO] [float] NULL,
[DT_FATURAMENTO] [date] NULL,
CONSTRAINT [PK_FATURAMENTO] PRIMARY KEY ([ID_FATURAMENTO])
CONSTRAINT [FK_FATURAMENTO_CLIENTE] FOREIGN KEY([ID_CLIENTE])
CONSTRAINT [FK_FATURAMENTO_ITEM] FOREIGN KEY([ID_ITEM])
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APÊNDICE B – Descrição das informações do modelo conceitual
Clas s e Ent rega - Es t ereót ipo Tabela
At ribut o

Tipo

ID_ENTREGA

int

ID_PEDIDO
ID_TRANSPORTADORA
ID_NOTA_FISCAL
DT_ENTREGA
VL_FRETE

int
int
int
date
float

Int egridade

PK_ENTREGA - NOT
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NOT NULL

OCL

PK_Entrega Context Entrega inv defPK_PK_Entrega: self.Entrega
-> isUnique (id_entrega)

Clas s e Cat egoria - Es t ereót ipo Tabela
At ribut o

ID_CATEGORIA
DESC_CATEGORIA

Tipo

Int egridade

PK_CATEGORIA - NOT
int
NULL
char 50 NULL

OCL

PK_Categoria Context Categoria inv defPK_PK_Categoria:
self.Categoria -> isUnique (id_categoria)

Clas s e País - Es t ereót ipo Tabela
At ribut o

ID_PAIS

Tipo

Int egridade

int

PK_PAIS - NOT NULL
UQ_PAIS_DESC_PAIS char 50
NULL

DESC_PAIS

OCL

PK_Pais Context Pais inv defPK_PK_Pais: self.Pais -> isUnique
UQ_Pais_desc_pais Context Pais inv
defUQ_UQUQ_Pais_desc_pais: self.Pais.Desc_Pais -> isUnique

Clas s e Pagament o - Es t ereót ipo Tabela
At ribut o

ID_PAGAMENTO
DESC_PAGAMENTO
ID_PAGAMENTO_SITUACAO
VL_PAGAMENTO

Tipo

Int egridade

PK_PAGAMENTO int
NOTNULL
char 50 NULL
int
NULL
float
NULL

OCL

PK_Pagamento Context Pagamento inv defPK_PK_Pagamento:
self.Pagamento -> isUnique (id_pagamento)

Clas s e Marc a - Es t ereót ipo Tabela
At ribut o

ID_MARCA
DESC_MARCA

Tipo

Int egridade

int
PK_MARCA - NOT NULL
char 50 NULL

OCL

PK_Marca Context Marca inv defPK_PK_Marca: self.Marca ->

Clas s e Fornec edor - Es t ereót ipo Tabela
At ribut o

Tipo

Int egridade

ID_FORNECEDOR

int

PK_MARCA - NOT NULL

DESC_FORNECEDOR

char 50 NULL

OCL

PK_Fornecedor Context Fornecedor inv defPK_PK_Fornecedor:
self.Fornecedor -> isUnique (id_fornecedor)

Clas s e Trans port adora - Es t ereót ipo Tabela
At ribut o

Tipo

Int egridade

OCL

PK_TRANSPORTADORA - PK_Transportadora Context Transportadora inv
NOT NULL
defPK_PK_Transportadora: self.Transportadora -> isUnique

ID_TRANSPORTADORA

int

ID_ENTREGA
DT_ENTREGA

int
date

DESC_TRANSPORTADORA

FK_Transportadora_Entrega Context Transportadora inv
char 50 FK_TRANSPORTADORA_ defFK_FK_Transportadora_Entrega: self.Transportadora.Entrega ENTREGA - NULL
> exists (id_ entrega ) and isUnique (id_entrega)
Clas s e Subc at egoria - Es t ereót ipo Tabela

At ribut o

Tipo

ID_SUBCATEGORIA

int

DESC_SUBCATEGORIA

char 50

ID_CATEGORIA

int

Int egridade

PK_SUBCATEGORIA NOT NULL

OCL

PK_Subcategoria Context Subcategoria inv
defPK_PK_Subcategoria: self.Subcategoria -> isUnique

FK_Subcategoria_Categoria Context Subcategoria inv
FK_SUBCATEGORIA_CAT defFK_FK_Subcategoria_Categoria: self.Subcategoria.Categoria EGORIA - NOT NULL
> exists (id_categoria) and isUnique (id_categoria)
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Clas s e Região - Es t ereót ipo Tabela
At ribut o

Tipo

Int egridade

ID_REGIAO

int

DESC_REGIAO

char 50 NOT NULL
FK_REGIAO_PAIS - NOT
int
NULL

ID_PAIS

PK_REGIAO - NOT NULL

OCL

PK_Regiao Context Regiao inv defPK_PK_Regiao: self.Regiao ->
isUnique (id_regiao)
FK_Regiao_Pais Context Regiao inv defFK_FK_Regiao_Pais:
self.Regiao.Pais -> exists (id_pais) and isUnique (id_pais)

Clas s e Pedido - Es t ereót ipo Tabela
At ribut o

Tipo

Int egridade

PK_PEDIDO - NOT NULL

OCL

PK_Pedido Context Pedido inv defPK_PK_Pedido: self.Pedido ->
isUnique (id_pedido)

ID_PEDIDO

int

ID_CLIENTE

int

ID_PAGAMENTO

int

ID_NOTA_FISCAL

int

ID_TRANSPORTADORA

int

VL_FRETE

float

FK_PEDIDO_CLIENTE FK_Pedido_Cliente
NULL
FK_PEDIDO_PAGAMENT FK_Pedido_Pagamento Context Pedido inv
O - NULL
defFK_FK_Pedido_Pagamento: self.Pedido.Pagamento -> exists
NULL
FK_Pedido_Transportadora Context Pedido inv
FK_PEDIDO_TRANSPORT
defFK_FK_Pedido_Transportadora: self.Pedido.Transportadora ->
ADORA - NULL
exists (id_transportadora) and isUnique (id_transportadora)
NULL

ID_ITEM

int

FK_PEDIDO_ITEM - NULL

QTD_ITEM
ID_PEDIDO_SITUACAO
VL_PEDIDO
DT_PEDIDO

float
int
float
date

ID_ENTREGA

int

VL_PERC_DESCONTO
DT_ENTREGA

float
date

NULL
NULL
NULL
NULL
FK_PEDIDO_ENTREGA NULL
NULL
NULL

FK_Pedido_item Context Pedido inv defFK_FK_Pedido_item:
self.Pedido.Item -> exists (id_item) and isUnique (id_item)

FK_Pedido_Entrega Context inv defFK_FK_Pedido_Entrega:
self.Pedido.Entrega -> exists (id_entrega) and isUnique

Clas s e Es t ado - Es t ereót ipo Tabela
At ribut o

Tipo

ID_ESTADO

int

DESC_ESTADO

char 50

ID_REGIAO

int

Int egridade

OCL

PK_Estado Context Estado inv defPK_PK_Estado: self.Estado ->
PK_ESTADO - NOT NULL
isUnique (id_estado)
UQ_ESTADO_DESC_EST UQ_Estado_desc_estado Context Estado inv
ADO NOT NULL
defUQ_UQUQ_Estado_desc_estado: self.Estado.Desc_estado FK_ESTADO_REGIAO FK_Estado_Regiao Context Estado inv
NULL
defFK_FK_Estado_Regiao: self.Estado.Regiao -> exists
Clas s e It em - Es t ereót ipo Tabela

At ribut o

Tipo

Int egridade

ID_ITEM
DESC_ITEM

int
char

ID_SUBCATEGORIA

int

ID_FORNECEDOR

int

ID_ITEM_GARANTIA
ID_ITEM_SITUACAO

int
int

DESC_ITEM_SIMPLIFICADA
DESC_ITEM_COMPLETA
DESC_ITEM_IDIOMA_ORIGEM
VL_ITEM_CUSTO
VL_ITEM_PRECO

char 50 NULL
char 50 NULL
char 50 NULL
float
NULL
float
NULL

ID_MARCA

int

DESC_ITEM_GARANTIA
URL_ITEM
DESC_ITEM_SITUACAO

char 50 NULL
char 50 NULL
char 50 NULL

OCL

PK_ITEM - NOT NULL
PK_Item Context Item inv defPK_PK_Item: self.Item -> isUnique
NULL
FK_ITEM_SUBCATEGORI FK_Item_Subcategoria Context Item inv
A - NULL
defFK_FK_Item_Subcategoria: self.Item.Subcategoria -> exists
FK_ITEM_FORNECEDOR - FK_Item_Fornecedor Context Item inv
NULL
defFK_FK_Item_Fornecedor: self.Item.Fornecedor -> exists
NULL
NULL

FK_ITEM_MARCA - NULL

FK_Item_Marca Context Item inv defFK_FK_Item_Marca:
self.Item.Marca -> exists (id_marca) and isUnique (id_marca)
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Clas s e Cidade - Es t ereót ipo Tabela
At ribut o

Tipo

Int egridade

ID_CIDADE

int

DESC_CIDADE

char 50 NULL
FK_CIDADE_ESTADO int
NULL

ID_ESTADO

PK_CIDADE - NOT NULL

OCL

PK_Cidade Context Cidade inv defPK_PK_Cidade: self.Cidade ->
isUnique (id_cidade)
FK_Cidade_Estado Context Cidade inv
defFK_FK_Cidade_Estado: self.Cidade.Estado -> exists

Clas s e Client e - Es t ereót ipo Tabela
At ribut o

Tipo

Int egridade

ID_CLIENTE

int

TP_CONTRATO
SOBRENOME
PRIMEIRO_NOME
DESC_CLIENTE_SITUACAO
SEXO

char
char
char
char
char

EMAIL
END_COMERCIAL
CEP

char 50 NULL
char 50 NULL
char 10 NULL
FK_CLIENTE_CIDADE int
NULL
int
NULL
FK_CLIENTE_PEDIDO int
NULL
int
NOT NULL
char 50 NULL
date
NULL
date
NULL
FK_CLIENTE_PAGAMENT
int
O - NULL
int
NOT NULL

ID_CIDADE
IDADE
ID_ULTIMO_PEDIDO
ID_CLIENTE_SITUACAO
END_RESIDENCIAL
DT_NASCIMENTO
DT_CADASTRO
ID_PAGAMENTO
ID_CONTRATO

50
50
50
50
50

OCL

PK_Cliente Context Cliente inv defPK_PK_Cliente: self.Cliente ->
PK_CLIENTE - NOT NULL
isUnique (id_cliente)
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL

FK_Cliente_Cidade Context Cliente inv
defFK_FK_Cliente_Cidade: self.Cliente.Cidade -> exists
FK_Cliente_Pedido Context Cliente inv defFK_Cliente_Pedido:
self.Cliente.Pedido -> exists (id_pedido) and isUnique (id_pedido)

FK_Cliente_Pagamento Context Cliente inv
defFK_Cliente_Pagamento: self.Cliente.Pagamento -> exists

Clas s e Fat urament o - Es t ereót ipo Tabela
At ribut o

Tipo

Int egridade

ID_PROMOCAO
DESC_PROMOCAO

PK_FATURAMENTO int
NOT NULL
int
NULL
FK_FATURAMENTO_ITEM
int
- NULL
FK_FATURAMENTO_CLIE
int
NTE - NULL
int
NULL
char 50 NULL

VL_PERC_DESCONTO
DT_FATURAMENTO

float
date

ID_FATURAMENTO
ID_PEDIDO
ID_ITEM
ID_CLIENTE

NULL
NULL

OCL

PK_Faturamento Context Faturamento inv
defPK_PK_Faturamento: self.Faturamento -> isUnique
FK_Faturamento_Item Context Faturamento inv
defFK_FK_Faturamento_Item: self.Faturamento.Item -> exists
FK_Faturamento_Cliente Context Faturamento inv
defFK_FK_Faturamento_Cliente: self.Faturamento.Cliente ->
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APÊNDICE C – Instâncias do vocabulário e regras de negócio

Conceito geral

Não se aplica

Não se apica

ACME

categoria

Nome da classe
que representa a
tabela de .

["categoria"]

Não se aplica

Não se apica

ACME

Número do CEP

["cliente"]

Número do cep do
cliente pessoa física
ou jurídica

090000-000

ACME Não se aplica

cep

Exemplo

["entrega"]

Nota

Definição

entrega

Nome da classe
que representa a
tabela de .

Fonte

Termo

Universo de nome

1º Repositório – Termo

cidade

Nome da classe
que representa a
tabela de .

["cidade"]

Não se aplica

Não se apica

ACME

cliente

Nome da classe
que representa a
tabela de .

["cliente"]

Não se aplica

Não se apica

ACME

desc_categoria

Descrição do
nome da
categoria

["categoria"]

Nome da categoria

Eletrônicos

ACME

desc_cidade

Descrição do
nome da cidade

["cidade"]

Nome da cidade

Ourinhos

ACME

["cliente"]

Se o cliente fez
alguma operação nos
últimos 90 dias, ele é
ativo caso contrário
inativo. Se houver
pagamento pendente
por mais de 30 dias a
situação do cliente é
ativo devedor, e se
houver pagamento
pendente por mais de
90 dias é inativo
devedor.

desc_cliente_situacao

desc_estado

Descrição da
situação
contratual do
cliente

Descrição do
nome do estado

["estado"]

Nome do estado

Ativo devedor

São Paulo

Texto que
representa o
nome da
classe
Texto que
representa o
nome da
classe

Texto que
representa o
nome da
classe
Texto que
representa o
nome da
classe
Texto que
representa a
descrição do
elemento do
elemento do
objeto da
classe
Texto que
representa a
descrição do
elemento do
elemento do
objeto da
classe

ACME

Texto que
representa a
descrição do
elemento do
elemento do
objeto da
classe

ACME

Texto que
representa a
descrição do
elemento do
elemento do
objeto da
classe

desc_fornecedor

Decrição do
nome do
fornecedor

["fornecedor"]

Nome do fornecedor

Importadora
Acácio LTDA

ACME

desc_item

Decrição do
nome do item

["item"]

Nome do item

MP3

ACME

desc_item_completa

Decrição
completa do item

["item"]

Descrição detalhada
do item

desc_item_garantia

Descrição da
garantia do item

["item"]

Garantia de 12
Descrição dos termos
meses após a ACME
da garantia
data da compra

desc_item_idioma_origem

Descrição do
nome e do item
no idioma de
origem

["item"]

Descrição detalhada
do item no idioma de
origem

MP3 Player

ACME

desc_item_simplificada

Descrição
simplificada do
item

["item"]

Descrição resumidad
do item

MP3

ACME

desc_item_situacao

Descrição da
situação do item
em estoque

["item"]

Não se aplica

Disponível

ACME

desc_marca

Descrição do
nome da marca

["marca"]

Nome da marca

Sony

ACME

desc_pagamento

Descrição do
pagamento

["pagamento"]

Descrição detalhada
do pagamento

8 parcelas Cartão de
crédito - Visa

ACME

Reprodutor de
ACME
MP3

Conceito geral

Universo de nome

Exemplo

Nota

Fonte

Definição

Termo
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Texto que
representa a
descrição do
elemento do
elemento do
objeto da
classe
Texto que
representa a
descrição do
elemento do
elemento do
objeto da
classe
Texto que
representa a
descrição do
elemento do
elemento do
objeto da
classe
Texto que
representa a
descrição do
elemento do
elemento do
objeto da
classe
Texto que
representa a
descrição do
elemento do
elemento do
objeto da
classe
Texto que
representa a
descrição do
elemento do
elemento do
objeto da
classe
Texto que
representa a
descrição do
elemento do
elemento do
objeto da
classe
Texto que
representa a
descrição do
elemento do
elemento do
objeto da
classe
Texto que
representa a
descrição do
elemento do
elemento do
objeto da
classe

desc_pais

Descrição do
nome do país

["pais"]

Nome do país

Brasil

ACME

desc_promocao

Descrição da
promoção

["Faturamento"]

Descrição detalhada
da promoção

Final de ano

ACME

desc_regiao

Descrição do
nome da região

["região"]

Nome da região

Sul

ACME

desc_subcategoria

Descrição do
nome da
subcategoria

["subcategoria"]

Nome da
subcategoria

Infantil

ACME

desc_transportadora

Descrição do
nome da
transportadora

["transportadora"]

Nome da
transportadora

Vaspex

ACME

dt_cadastro

Data do cadastro

["cliente"]

dt_entrega

Data de entrega

["entrega"]

dt_faturamento

Data do
faturamento

["faturamento"]

dt_nascimento

Data de
nascimento

["cliente"]

dt_pedido

Data de
efetivação do
pedido

["pedido"]

email

Endereço de email

["cliente"]

end_comercial

Endereço
comercial

["cliente"]

end_residencial

Endereço
residencial

["cliente"]

Nome da classe
que representa a
tabela de .

["estado"]

estado

Data que o cadastro
foi efetuado
Data da entrega do
pedido
Data do faturamento
do pedido
Data de nascimento
do cliente pessoa
física.
Data de efetivação do
pedido

Conceito geral

Universo de nome

Exemplo

Nota

Fonte

Definição

Termo
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Texto que
representa a
descrição do
elemento do
elemento do
objeto da
classe
Texto que
representa a
descrição do
elemento do
elemento do
objeto da
classe
Texto que
representa a
descrição do
elemento do
elemento do
objeto da
classe
Texto que
representa a
descrição do
elemento do
elemento do
objeto da
classe
Texto que
representa a
descrição do
elemento do
elemento do
objeto da
classe

16/jun/00

ACME Não se aplica

01/jan/09

ACME Não se aplica

12/dez/08

ACME Não se aplica

06/dez/71

ACME Não se aplica

15/dez/08

ACME Não se aplica

E-mail do cliente
nome@dominio
pessoa física ou
ACME Não se aplica
.com.br
jurídica
Endereço comercial
Rua das Flores do cliente pessoa
ACME Não se aplica
88 - Butantã
física ou jurídica
Endereço residência
Rua da Mooca
do cliente pessoa
ACME Não se aplica
1000 - Mooca
física
Texto que
representa o
Não se aplica
Não se apica ACME
nome da
classe

Conceito geral

Não se aplica

Não se apica

ACME

fornecedor

Nome da classe
que representa a
tabela de .

["fornecedor"]

Não se aplica

Não se apica

ACME

id_categoria

Número de
identificação de
uma categoria.

["categoria"]

2

ACME

número de
identificação

id_cidade

Número de
identificação de
uma cidade.

["cidade"]

5

ACME

número de
identificação

id_cliente

Número de
identificação de
um cliente.

["cliente"]

9685

ACME

número de
identificação

id_cliente_situacao

Número de
identificação da
situação do
cliente.

["cliente"]

2

ACME

número de
identificação

id_contrato

Número de
identificação de
um contrato.

["cliente"]

963547

ACME

número de
identificação

id_entrega

Número de
identificação de
uma entrega.

["entrega"]

6398

ACME

número de
identificação

id_estado

Número de
identificação de
um estado.

["estado"]

6

ACME

número de
identificação

id_faturamento

Número de
identificação de
um faturamento.

["faturamento"]

7853459

ACME

número de
identificação

id_fornecedor

Número de
identificação de
um fornecedor.

["fornecedor"]

98

ACME

número de
identificação

id_item

Número de
identificação de
um item.

["item"]

5938

ACME

número de
identificação

id_item_garantia

Número de
identificação de
uma garantia.

["item"]

899

ACME

número de
identificação

id_item_situacao

Número de
identificação da
situação de u
item.

["item"]

458

ACME

número de
identificação

id_marca

Número de
identificação de
uma marca.

["marca"]

698

ACME

número de
identificação

É um número de
identificação único
gerado para cada
categoria.
É um número de
identificação único
gerado para cada
cidade.
É um número de
identificação único
gerado para cada
cliente.
É um número de
identificação único
gerado para cada
situação de cliente.
É um número de
identificação único
gerado para cada
contrato.
É um número de
identificação único
gerado para cada
entrega.
É um número de
identificação único
gerado para cada
estado.
É um número de
identificação único
gerado para cada
faturamento.
É um número de
identificação único
gerado para cada
fornecedor.
É um número de
identificação único
gerado para cada
item.
É um número de
identificação único
gerado para cada
garantia.
É um número de
identificação único
gerado para cada
situação de item.
É um número de
identificação único
gerado para cada
marca.

Exemplo

["faturamento"]

Nota

Definição

faturamento

Nome da classe
que representa a
tabela de .

Fonte

Termo

Universo de nome
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Texto que
representa o
nome da
classe
Texto que
representa o
nome da
classe

id_pais

id_pedido

id_pedido_situacao

id_promocao

id_regiao

id_subcategoria

id_transportadora

id_ultimo_pedido

idade

Nota

Fonte

Conceito geral

id_pagamento_situacao

Universo de nome

id_pagamento

É um número de
identificação único
["entrega"]
gerado para cada
nota fiscal.
É um número de
Número de
identificação único
identificação de
["pagamento"]
gerado para cada
um pagamento.
pagamento.
É um número de
Número de
identificação único
identificação da
["pagamento"]
gerado para cada
situação de um
situação de
pagamento.
pagamento.
É um número de
Número de
identificação único
identificação de
["pais"]
gerado para cada
um país.
país.
É um número de
Número de
identificação único
identificação de
["pedido"]
gerado para cada
um pedido.
pedido.
Número de
É um número de
identificação da
identificação único
[pedido""]
situação de um
gerado para cada
pedido.
situação de pedido.
É um número de
Número de
identificação único
identificação de
["faturamento"]
gerado para cada
uma promoção.
promoção.
É um número de
Número de
identificação único
identificação de
["região"]
gerado para cada
uma região.
região.
Número de
É um número de
identificação de
identificação único
["subcategoria"]
uma
gerado para cada
subcategoria.
subcategoria.
Número de
É um número de
identificação de
identificação único
["transportadora"]
uma
gerado para cada
transportadora.
transportadora.
Número de
É um número de
identificação do
identificação único
["cliente"]
último pedido de
gerado para cada
um cliente.
pedido.
Idade do cliente
pessoa física
Idade do cliente
["cliente"]
calculada a partir da
data de nascimento
Número de
identificação de
uma nota fiscal.

Exemplo

id_nota_fiscal

Definição

Termo
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78521478

ACME

número de
identificação

96523668

ACME

número de
identificação

2

ACME

número de
identificação

1

ACME

número de
identificação

7859

ACME

número de
identificação

2

ACME

número de
identificação

852

ACME

número de
identificação

2

ACME

número de
identificação

1254

ACME

número de
identificação

45

ACME

número de
identificação

785698

ACME

número de
identificação

40

ACME Não se aplica

item

Nome da classe
que representa a
tabela de .

["item"]

Não se aplica

Não se apica

ACME

marca

Nome da classe
que representa a
tabela de .

["marca"]

Não se aplica

Não se apica

ACME

pagamento

Nome da classe
que representa a
tabela de .

["pagamento"]

Não se aplica

Não se apica

ACME

Texto que
representa o
nome da
classe
Texto que
representa o
nome da
classe
Texto que
representa o
nome da
classe

Não se apica

ACME

pedido

Nome da classe
que representa a
tabela de .

["pedido"]

Não se aplica

Não se apica

ACME

primeiro_nome

Primeiro nome

["cliente"]

qtd_item

Quantidade do
item

["pedido"]

regiao

Nome da classe
que representa a
tabela de .

["região"]

sexo

Sexo do cliente

["cliente"]

sobrenome

Sobrenome

["cliente"]

Primeiro nome do
cliente pessoa física
ou nome do cliente
pessoa jurídica
Quantidade do item
computada por
pedido
Não se aplica
Sexo do cliente
pessoa física
Sobrenome do cliente
pessoa física

ACME Não se aplica

2

ACME Não se aplica

Não se apica

ACME Não se aplica

Santos

ACME Não se aplica

["subcategoria"]

Não se aplica

Não se apica

tp_contrato

Tipo de contrato

["cliente"]

Tipo de contato
pessoa física ou
jurídica

Física

url_item

Endereço da
página de
internet do item

["item"]

vl_frete

Valor do frete do
pedido

["entrega"]

vl_item_custo

Valor de custo
item

["item"]

vl_item_preco

Valor final do
item

["item"]

vl_pagamento

Valor do
pagamento
efetuado

["pagamento"]

vl_pedido

Valor do total do
pedido

["pedido"]

vl_perc_desconto

Valor do
desconto

["faturamento"]

Não se aplica

ACME

Texto que
representa o
nome da
classe

Masculino

subcategoria

transportadora

Texto que
representa o
nome da
classe
Texto que
representa o
nome da
classe

Silverio

Nome da classe
que representa a
tabela de .

Nome da classe
que representa a ["transportadora"]
tabela de .

Conceito geral

Não se aplica

Exemplo

["país"]

Nota

Definição

país

Nome da classe
que representa a
tabela de .

Fonte

Termo

Universo de nome
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Não se apica

ACME

Texto que
representa o
nome da
classe

ACME Não se aplica

ACME

Texto que
representa o
nome da
classe

Endereço da página
www.itemspec.
de internet de
ACME Não se aplica
com.bo
especificação do item
Valor do frete
computada para
entrega
Valor do item na nota
fiscal do recebimento
do mesmo, emitida
pelo fornecedor
Valor do item na nota
fiscal emitida para o
cliente, incluindo
todos os impostos
Valor do pagamento
efetuado ou a ser
efetuado
Valor do pedido já
faturado ou a ser
faturado
Valor do percentual de
desconto concedido
por pedido

19,68

ACME Não se aplica

596,26

ACME Não se aplica

867,93

ACME Não se aplica

887,61

ACME Não se aplica

887,61

ACME Não se aplica

0,00%

ACME Não se aplica

Nota

Exemplo

Universo de nome

Conceito geral

char 10

Não aplica

Não aplica

aasfg

ACME

Tipo de dado

Não aplica

Não aplica

asdfghjklç

ACME

Tipo de dado

ACME

Tipo de dado

ACME
ACME
ACME

Tipo de dado
Tipo de dado
Tipo de dado

Definição

Termo
char

Fonte
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Texto
Texto de até 10
caracteres

char 50

Texto de até 100
caracteres

Não aplica

Não aplica

date
float
int

data
Número
Númeo inteiro

Não aplica
Não aplica
Não aplica

Não aplica
Não aplica
Não aplica

qwertyuio
asdfghjkl
zxcvbnmlç
qwertyuio
asdfghjk l
01/jun/00
123569,6326
123569

1º Repositório – Fatos Associativos e Apoio

Entrega

Entrega

Categoria

Categoria

País

País

id_entrega
id_pedido
tem id_transportadora
id_nota_fiscal
dt_entrega
vl_frete
id_categoria
tem
desc_categoria
id_pais
tem
desc_pais

Pagamento

Pagamento

tem

Marca

Marca

tem

Fornecedor

Fornecedor

tem

Transportadora Transportadora tem

Sub categoria
Subcategoria

Região

Região

tem

id_pagamento
desc_pagamento
id_pagamento_situacao
vl_pagamento
id_marca
desc_marca
id_fornecedor
desc_fornecedor
id_transportadora
id_entrega
dt_entrega
desc_transportadora
id_sub categoria
desc_sub categoria
id_categoria

id_regiao
tem desc_regiao
id_pais
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Fatos associativos

Classe

id_pedido

Pedido

Pedido

Estado

Estado tem

id_cliente
id_pagamento
id_nota_fiscal
id_transportadora
vl_frete
tem id_item
qtd_item
id_pedido_situacao
vl_pedido
dt_pedido
id_entrega
vl_perc_desconto
dt_entrega
id_estado
tem desc_estado
id_regiao
id_item

Item

Item

Cidade

Cidade

Cliente

Cliente

desc_item
id_sub categoria
id_fornecedor
id_item_garantia
id_item_situacao
desc_item_simplificada
tem desc_item_completa
desc_item_idioma_origem
vl_item_custo
vl_item_preco
id_marca
desc_item_garantia
url_item
desc_item_situacao
id_cidade
tem desc_cidade
id_estado
id_cliente
tp_contrato
sob renome
primeiro_nome
desc_cliente_situacao
sexo
email
end_comercial
tem cep
id_cidade
idade
id_ultimo_pedido
id_cliente_situacao
end_residencial
dt_nascimento
dt_cadastro
id_pagamento
id_contrato
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Fatos associativos

Classe

Faturamento

Faturamento

id_faturamento
id_pedido
id_item
tem id_cliente
id_promocao
desc_promocao
vl_perc_desconto
dt_faturamento

2º Repositório – OCL  Regras de Negócio em Português Estruturado

(continua)

Classe Entrega
OCL
Português Estruturado
PK_Entrega Context Entrega inv defPK_PK_Entrega: self.Entrega - Cada registro da tabela entrega possui exatamente um número
> isUnique (id_entrega)
exclusivo baseado na coluna de chave primária id_entrega.
Classe Categoria
OCL
Português Estruturado
PK_Categoria Context Categoria inv defPK_PK_Categoria:
Cada registro da tabela categoria possui exatamente um número
self.Categoria -> isUnique (id_categoria)
exclusivo baseado na coluna de chave primária id_categoria.
Classe País
OCL
Português Estruturado
PK_Pais Context Pais inv defPK_PK_Pais: self.Pais -> isUnique Cada registro da tabela país possui exatamente um número exclusivo
(id_pais)
baseado na coluna de chave primária id_pais.
UQ_Pais_desc_pais Context Pais inv
Cada valor do campo desc_pais da tabela pais representa uma
defUQ_UQUQ_Pais_desc_pais: self.Pais.Desc_Pais -> isUnique
descrição exclusiva.
(desc_pais)
Classe Pagamento
OCL
Português Estruturado
PK_Pagamento Context Pagamento inv defPK_PK_Pagamento:
Cada registro da tabela pagamento possui exatamente um número
self.Pagamento -> isUnique (id_pagamento)
exclusivo baseado na coluna de chave primária id_pagamento.
Classe Marca
OCL
Português Estruturado
PK_Marca Context Marca inv defPK_PK_Marca: self.Marca ->
Cada registro da tabela marca possui exatamente um número
isUnique (id_marca)
exclusivo baseado na coluna de chave primária id_marca.
Classe Fornecedor
OCL
Português Estruturado
PK_Fornecedor Context Fornecedor inv defPK_PK_Fornecedor:
Cada registro da tabela fornecedor possui exatamente um número
self.Fornecedor -> isUnique (id_fornecedor)
exclusivo baseado na coluna de chave primária id_fornecedor.
Classe Transportadora
OCL
Português Estruturado
PK_Transportadora Context Transportadora inv
Cada registro da tabela transportadora possui exatamente um número
defPK_PK_Transportadora: self.Transportadora -> isUnique
exclusivo baseado na coluna de chave primária id_transportadora.
(id_transportadora )
Cada valor do campo id_transportadora da tabela transportadora
FK_Transportadora_Entrega Context Transportadora inv
representa um número de identificação de um registro da tabela
defFK_FK_Transportadora_Entrega: self.Transportadora.Entrega -> transportadora, e cada registro da tabela transportadora é
exists (id_ entrega ) and isUnique (id_entrega)
representado por um número exclusivo baseado na coluna de chave
primária id_transportadora.
Classe Subcategoria
OCL
Português Estruturado
PK_Subcategoria Context Subcategoria inv
Cada registro da tabela subcategoria possui exatamente um número
defPK_PK_Subcategoria: self.Subcategoria -> isUnique
exclusivo baseado na coluna de chave primária id_subcategoria.
(id_subcategoria)
FK_Subcategoria_Categoria Context Subcategoria inv
Cada valor do campo id_categoria da tabela subcategoria representa
defFK_FK_Subcategoria_Categoria: self.Subcategoria.Categoria -> um número de identificação de um registro da tabela categoria, e cada
exists (id_categoria) and isUnique (id_categoria)
registro da tabela categoria é representado por um número exclusivo
baseado na coluna de chave primária id_categoria.
Classe Região
Classe Região
Português Estruturado
PK_Regiao Context Regiao inv defPK_PK_Regiao: self.Regiao -> Cada registro da tabela região possui exatamente um número
isUnique (id_regiao)
exclusivo baseado na coluna de chave primária id_regiao.
Cada valor do campo id_pais da tabela região representa um número
FK_Regiao_Pais Context Regiao inv defFK_FK_Regiao_Pais:
de identificação de um registro da tabela pais, e cada registro da
self.Regiao.Pais -> exists (id_pais) and isUnique (id_pais)
tabela pais é representado por um número exclusivo baseado na
coluna de chave primária id_pais.
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Classe Pedido
OCL
Português Estruturado
PK_Pedido Context Pedido inv defPK_PK_Pedido: self.Pedido -> Cada registro da tabela pedido possui exatamente um número
isUnique (id_pedido)
exclusivo baseado na coluna de chave primária id_pedido.
Cada valor do campo id_cliente da tabela pedido representa um
FK_Pedido_Cliente Context Pedido inv defFK_Pedido_Cliente:
número de identificação de um registro da tabela cliente, e cada
self.Pedido.Cliente -> exists (id_cliente) and isUnique (id_cliente) registro da tabela cliente é representado por um número exclusivo
baseado na coluna de chave primária id_cliente.
Cada valor do campo id_pagamento da tabela pedido representa um
FK_Pedido_Pagamento Context Pedido inv
número de identificação de um registro da tabela pedido, e cada
defFK_FK_Pedido_Pagamento: self.Pedido.Pagamento -> exists
registro da tabela pedido é representado por um número exclusivo
(id_pagamento) and isUnique (id_pagamento)
baseado na coluna de chave primária id_pedido.
FK_Pedido_Transportadora Context Pedido inv
defFK_FK_Pedido_Transportadora: self.Pedido.Transportadora ->
exists (id_transportadora) and isUnique (id_transportadora)

Cada valor do campo id_transportadora da tabela pedido representa
um número de identificação de um registro da tabela transportadora, e
cada registro da tabela transportadora é representado por um número
exclusivo baseado na coluna de chave primária id_transportadora.

Cada valor do campo id_item da tabela pedido representa um número
de identificação de um registro da tabela item, e cada registro da
tabela item é representado por um número exclusivo baseado na
coluna de chave primária id_item.
Cada valor do campo id_entrega da tabela pedido representa um
FK_Pedido_Entrega Context inv defFK_FK_Pedido_Entrega:
número de identificação de um registro da tabela entrega, e cada
self.Pedido.Entrega -> exists (id_entrega) and isUnique
registro da tabela entrega é representado por um número exclusivo
(id_entrega)
baseado na coluna de chave primária id_entrega.
Classe Estado
OCL
Português Estruturado
PK_Estado Context Estado inv defPK_PK_Estado: self.Estado -> Cada registro da tabela xxxxx possui exatamente um número
isUnique (id_estado)
exclusivo baseado na coluna de chave primária id_xxxx.
UQ_Estado_desc_estado Context Estado inv
Cada valor do campo desc_estado da tabela estado representa uma
defUQ_UQUQ_Estado_desc_estado: self.Estado.Desc_estado ->
descrição exclusiva.
isUnique (desc_estado)
Cada valor do campo id_regiao da tabela estado representa um
FK_Estado_Regiao Context Estado inv defFK_FK_Estado_Regiao: número de identificação de um registro da tabela estado, e cada
self.Estado.Regiao -> exists (id_regiao) and isUnique (id_regiao)
registro da tabela região é representado por um número exclusivo
baseado na coluna de chave primária id_regiao.
Classe Item
OCL
Português Estruturado
PK_Item Context Item inv defPK_PK_Item: self.Item -> isUnique
Cada registro da tabela item possui exatamente um número exclusivo
(id_item)
baseado na coluna de chave primária id_item.
Cada valor do campo id_subcategoria da tabela item representa um
FK_Item_Subcategoria Context Item inv
número de identificação de um registro da tabela subcategoria, e cada
defFK_FK_Item_Subcategoria: self.Item.Subcategoria -> exists
registro da tabela subcategoria é representado por um número
(id_subcategoria) and isUnique (id_subcategoria)
exclusivo baseado na coluna de chave primária id_subcategoria.
Cada valor do campo id_fornecedor da tabela item representa um
FK_Item_Fornecedor Context Item inv
número de identificação de um registro da tabela fornecedor, e cada
defFK_FK_Item_Fornecedor: self.Item.Fornecedor -> exists
registro da tabela fornecedor é representado por um número exclusivo
(id_fornecedor) and isUnique (id_fornecedor)
baseado na coluna de chave primária id_fornecedor.
Cada valor do campo id_marca da tabela item representa um número
FK_Item_Marca Context Item inv defFK_FK_Item_Marca:
de identificação de um registro da tabela marca, e cada registro da
self.Item.Marca -> exists (id_marca) and isUnique (id_marca)
tabela marca é representado por um número exclusivo baseado na
coluna de chave primária id_marca.
Classe Cidade
Classe Cidade
Português Estruturado
PK_Cidade Context Cidade inv defPK_PK_Cidade: self.Cidade -> Cada registro da tabela cidade possui exatamente um número
isUnique (id_cidade)
exclusivo baseado na coluna de chave primária id_cidade.
Cada valor do campo id_estado da tabela cidade representa um
FK_Cidade_Estado Context Cidade inv defFK_FK_Cidade_Estado: número de identificação de um registro da tabela estado, e cada
self.Cidade.Estado -> exists (id_estado) and isUnique (id_estado) registro da tabela estado é representado por um número exclusivo
baseado na coluna de chave primária id_estado.
Classe Cliente
OCL
Português Estruturado
PK_Cliente Context Cliente inv defPK_PK_Cliente: self.Cliente -> Cada registro da tabela cliente possui exatamente um número
isUnique (id_cliente)
exclusivo baseado na coluna de chave primária id_cliente.
Cada valor do campo id_cidade da tabela cliente representa um
FK_Cliente_Cidade Context Cliente inv defFK_FK_Cliente_Cidade: número de identificação de um registro da tabela cidade, e cada
self.Cliente.Cidade -> exists (id_cidade) and isUnique (id_cidade) registro da tabela cidade é representado por um número exclusivo
baseado na coluna de chave primária id_cidade.
Cada valor do campo id_pedido da tabela cliente representa um
FK_Cliente_Pedido Context Cliente inv defFK_Cliente_Pedido:
número de identificação de um registro da tabela pedido, e cada
self.Cliente.Pedido -> exists (id_pedido) and isUnique (id_pedido) registro da tabela pedido é representado por um número exclusivo
baseado na coluna de chave primária id_pedido.
FK_Pedido_item Context Pedido inv defFK_FK_Pedido_item:
self.Pedido.Item -> exists (id_item) and isUnique (id_item)
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Classe Cliente
OCL

Português Estruturado
Cada valor do campo id_pagamento da tabela cliente representa um
FK_Cliente_Pagamento Context Cliente inv
número de identificação de um registro da tabela pagamento, e cada
defFK_Cliente_Pagamento: self.Cliente.Pagamento -> exists
registro da tabela pagamento é representado por um número exclusivo
(id_pagamento) and isUnique (id_pagamento)
baseado na coluna de chave primária id_pagamento.
Classe Faturamento
OCL
Português Estruturado
PK_Faturamento Context Faturamento inv
Cada registro da tabela faturamento possui exatamente um número
defPK_PK_Faturamento: self.Faturamento -> isUnique
exclusivo baseado na coluna de chave primária id_faturamento.
(id_faturamento)
Cada valor do campo id_item da tabela faturamento representa um
FK_Faturamento_Item Context Faturamento inv
número de identificação de um registro da tabela item, e cada registro
defFK_FK_Faturamento_Item: self.Faturamento.Item -> exists
da tabela item é representado por um número exclusivo baseado na
(id_item) and isUnique (id_item)
coluna de chave primária id_item.
Cada valor do campo id_cliente da tabela faturamento representa um
FK_Faturamento_Cliente Context Faturamento inv
número de identificação de um registro da tabela cliente, e cada
defFK_FK_Faturamento_Cliente: self.Faturamento.Cliente ->
registro da tabela cliente é representado por um número exclusivo
exists (id_cliente) and isUnique (id_cliente)
baseado na coluna de chave primária id_cliente.

2º Repositório – Formulações das Regras de Negócio em Português Estruturado
Classe

Classe Entrega

Classe Categoria

Classe País

Classe Pagamento

Formulação
Cada entrega tem que ter exatamente um número de
identificação.
É necessário que cada entrega tenha no mínimo um e no
máximo n número de identificação de pedido.
É necessário que cada entrega tenha exatamente um
número de identificação de transportadora.
É necessário que cada entrega tenha no mínimo um e no
máximo n número de identificação de nota fiscal.
É necessário que cada entrega tenha exatamente uma
data de entrega.
É necessário que cada entrega tenha no mínimo um e no
máximo n valor de frete.
É obrigatório que cada entrega tenha exatamente um
número de identificação exclusivo.
Cada categoria tem que ter exatamente um número de
identificação.
É necessário que cada categoria tenha exatamente um
nome.
É obrigatório que cada categoria tenha exatamente um
número de identificação exclusivo.
Cada país tem que ter exatamente um número de
identificação.
É necessário que cada país tenha exatamente um nome
exclusivo.
É obrigatório que cada país tenha exatamente um número
de identificação exclusivo.
É obrigatório que cada país tenha exatamente um nome
exclusivo.
Cada pagamento tem que ter exatamente um número de
identificação.
É necessário que cada pagamento tenha exatamente
uma descrição.
É necessário que cada pagamento tenha exatamente um
número de identificação de situação.
É necessário que cada pagamento tenha exatamente um
valor.
É obrigatório que cada pagamento tenha exatamente um
número de identificação exclusivo.

Tipo de
Nível de
Orientação Imposição
Operativa

Alto

Estrutural

Alto

Estrutural

Alto

Estrutural

Baixo

Estrutural

Baixo

Estrutural

Baixo

Operativa

Alto

Operativa

Alto

Estrutural

Baixo

Operativa

Alto

Operativa

Alto

Operativa

Alto

Operativa

Alto

Operativa

Alto

Operativa

Alto

Estrutural

Baixo

Estrutural

Baixo

Estrutural

Baixo

Operativa

Alto
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Classe Marca

Classe Fornecedor

Classe Transportadora

Classe Subcategoria

Cada marca tem que ter exatamente um número de
identificação.
É necessário que cada marca tenha exatamente um
nome.
É obrigatório que cada marca tenha exatamente um
número de identificação exclusivo.
Cada fornecedor tem que ter exatamente um número de
identificação.
É necessário que cada fornecedor tenha exatamente um
nome.
É obrigatório que cada fornecedor tenha exatamente um
número de identificação exclusivo.
Cada transportadora tem que ter exatamente um número
de identificação.
Cada entrega é efetuada exatamente numa data.
É necessário que cada transportadora tenha exatamente
um nome.
É obrigatório que cada transportadora tenha exatamente
um número de identificação exclusivo.
Cada subcategoria tem que ter exatamente um número
de identificação.
É necessário que cada subcategoria tenha exatamente
um nome.
Cada subcategoria pertence exatamente a uma categoria.

Classe Região

Classe Pedido

É obrigatório que cada subcategoria tenha exatamente
um número de identificação exclusivo.
Cada região tem que ter exatamente um número de
identificação.
É necessário que cada região tenha exatamente um
nome.
Cada região pertence a todos países.
É obrigatório que cada região tenha exatamente um
número de identificação exclusivo.
Cada pedido tem que ter exatamente um número de
identificação.
Cada pedido tem que ser faturado para exatamente um
cliente.
Cada pedido tem que ter exatamente um pagamento.
Cada pedido gera exatamente uma nota fiscal.
Cada pedido té entregue por exatamente uma
transportadora.
É necessário que cada pedido tenha exatamente um valor
de frete
Cada pedido tem que ter no mínimo um item.
É necessário especificar a quantidade de cada item do
pedido.
Cada pedido tem que ter exatamente um número de
identificação de situação.
É necessário que cada pedido tenha exatamente um valor
total.
É necessário que cada pedido tenha exatamente uma
data de processamento.
Cada entrega tem que ter exatamente um número de
identificação de situação.
É possível que cada pedido tenha exatamente um valor
de desconto.

Operativa

Alto

Estrutural

Baixo

Operativa

Alto

Operativa

Alto

Estrutural

Baixo

Operativa

Alto

Operativa

Alto

Estrutural

Baixo

Estrutural

Baixo

Operativa

Alto

Operativa

Alto

Estrutural

Baixo

Estrutural

Alto

Operativa

Alto

Operativa

Alto

Estrutural

Baixo

Estrutural

Alto

Operativa

Alto

Operativa

Alto

Estrutural

Alto

Estrutural
Estrutural

Alto
Alto

Estrutural

Alto

Estrutural

Baixo

Estrutural

Baixo

Estrutural

Baixo

Estrutural

Baixo

Estrutural

Baixo

Estrutural

Baixo

Estrutural

Alto

Estrutural

Baixo
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Classe Pedido

Classe Estado

Classe Item

Classe Cidade

Classe Faturamento

É necessário que cada pedido tenha exatamente uma
data de entrega.
É obrigatório que cada pedido tenha exatamente um
número de identificação exclusivo.
Cada estado tem que ter exatamente um número de
identificação.
É obrigatório que cada estado tenha exatamente um
nome exclusivo.
Cada estado pertence exatamente a uma região.
É obrigatório que cada estado tenha exatamente um
número de identificação exclusivo.
Cada item tem que ter exatamente um número de
identificação.

Estrutural

Baixo

Operativa

Alto

Operativa

Alto

Estrutural

Baixo

Estrutural

Alto

Operativa

Alto

Operativa

Alto

É necessário que cada item tenha exatamente um nome.

Estrutural

Alto

Cada item pertence exatamente a uma subcategoria.
Cada item pertence no mínimo a um fornecedor.

Estrutural
Estrutural

Alto
Alto

Cada item possui um número de identificação de garantia.

Estrutural

Baixo

Cada item possui exatamente um número de identificação
de situação.

Estrutural

Baixo

Cada item possui exatamente uma descrição simplificada. Estrutural

Baixo

Cada item possui exatamente uma descrição completa.
É possível que cada item tenha uma descrição no idioma
de origem.
Cada item possui exatamente um valor de custo.
Cada item possui exatamente um preço.
Cada item pertence exatamente a uma marca.
É possível que cada item tenha alguma (s) descrição de
garantia.
É possível que cada item tenha alguma (s) URL.
É necessário que cada item tenha uma situação da
quantidade disponível em estoque.
É obrigatório que cada item tenha exatamente um
número de identificação exclusivo.
Cada cidade tem que ter exatamente um número de
identificação.
É necessário que cada cidade tenha um nome.
Cada cidade pertence exatamente a um estado.
É obrigatório que cada cidade tenha exatamente um
número de identificação exclusivo.
Cada faturamento tem que ter exatamente um número de
identificação.
Cada faturamento corresponde a exatamente um pedido
identificado por exatamente um número de identificação
exclusivo.

Estrutural

Baixo

Estrutural

Baixo

Estrutural
Estrutural
Estrutural

Baixo
Baixo
Alto

Estrutural

Baixo

Estrutural

Baixo

Estrutural

Baixo

Operativa

Alto

Operativa

Alto

Estrutural
Estrutural

Baixo
Alto

Operativa

Alto

Operativa

Alto

Estrutural

Alto

Estrutural

Alto

Estrutural

Alto

Estrutural

Baixo

Cada faturamento possui no mínimo um item identificado
por exatamente um número de identificação exclusivo.
Cada faturamento é efetuado para exatamente um cliente
identificado por exatamente um número de identificação
exclusivo.
É possível que faturamento contenha exatamente uma
promoção identificada por exatamente um número de
identificação exclusivo.
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Classe Faturamento

É possível que faturamento contenha exatamente uma
promoção identificada por exatamente um nome de
identificação exclusivo.
É possível que faturamento tenha exatamente um
percentual de desconto.
É necessário que cada seja efetuado exatamente numa
data.
É obrigatório que cada faturamento tenha exatamente um
número de identificação exclusivo.

Estrutural

Baixo

Estrutural

Baixo

Estrutural

Baixo

Operativa

Alto
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ANEXO A – Metamodelo SBVR para vocabulário de negócios e
regras de negócio

Diagrama 18: Conceitos e características (Adaptado pelo autor)
Fonte: SBVR (2008)
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Diagrama 19: Tipos de definições (Adaptado pelo autor).
Fonte: SBVR (2008)
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Diagrama 20: Conceituação de decisões (Adaptado pelo autor).
Fonte: SBVR (2008)
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Diagrama 21: Modelando tipo de fato (Adaptado pelo autor).
Fonte: SBVR (2008)
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Diagrama 22: Categoria de orientações (Adaptado pelo autor).
Fonte: SBVR (2008)
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Diagrama 23: Sentenças de orientação (Adaptado pelo autor).

Fonte: SBVR (2008)
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Diagrama 24: Acomodações, exceções e autorizações (Adaptado pelo autor).
Fonte: SBVR (2008)

