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RESUMO
A necessidade de implantação de sistemas integrados para a gestão de
negócios de seguro decorre do crescimento dessa indústria no Brasil. Desde a
estabilização da economia e com a regulamentação do mercado, grupos
econômicos nacionais e internacionais vêm aportando no país, fomentando a
atividade, ampliando a atuação nos mais diversos setores econômicos, onde a
apólice de seguro vem desempenhando papel fundamental para o crescimento de
nosso produto interno bruto. Os projetos de implantação desses sistemas vêm
ocorrendo em ambientes multiculturais, considerando que várias plataformas de
software vem sendo importadas para sua adaptação ao mercado brasileiro. O marco
regulatório evolui de modo acelerado, causando volatilidade nos requisitos de
negócio e a necessidade de interpretação objetiva de textos normativos e
regulamentações. Novos canais de venda de produtos de seguro também são
vetores para a dinâmica das alterações necessárias na forma de fazer negócios.
Produtos especializados para empresas e pessoas são criados e adaptados ao
mercado brasileiro. As regras de negócio são determinadas em todos esses
contextos e expressas em língua natural e passam pela necessidade de traduções,
principalmente do Português ao Inglês, para que possam ser compreendidas por
essas equipes virtuais, cuja língua franca é o Inglês, nos mais diversos níveis de
proficiência. Visando estabelecer uma linguagem controlada, que garanta a
comunicação de forma a eliminar os ruídos e a ambiguidade, o objetivo desse
trabalho é a utilização do metamodelo SBVR (Semantic of Business Vocabulaire and
Business Rules) da OMG (Object Management Group) em conjunto com técnicas de
conversão desse metamodelo em Ontologias OWL2 para obter um conjunto
consistente de regras de negócio.
Palavras chaves: ontologia, SBVR, UML, bilíngue, regras de negócio

ABSTRACT
Method for obtaining SBVR with bilingual definitions
The need to implement integrated systems for insurance business
management stems from the growth of this industry in Brazil. Since stabilization of
the economy and market regulation, national and international economic groups have
been contributing in the country, fomenting the activity, expanding the activity in the
most diverse economic sectors, where the insurance policy has been playing a
fundamental role for the growth of our gross domestic product. The implementation
projects of these systems have been taking place in multicultural environments,
considering that several software platforms have been imported for their adaptation
to the Brazilian market. The regulatory framework evolves rapidly, causing volatility in
business requirements and the need for objective interpretation of regulatory texts
and regulations. New sales channels for insurance products are also vectors for the
dynamics of the changes needed in the way of doing business. Specialized products
for companies and people are created and adapted to the Brazilian market. The
business rules are determined in all of these contexts and expressed in natural
language and require the translation, mainly from Portuguese to English, so that they
can be understood by these virtual teams, whose lingua franca is English, in the most
diverse levels of proficiency. In order to establish a controlled language, which
ensures communication in a way that eliminates noise and ambiguity, the objective of
this work is to use the Semantic of Business Vocabulary and Business Rules (OMV)
metamodel of OMG (Object Management Group) together with techniques of
converting this metamodel into OWL2 Ontologies to obtain a consistent set of
business rules.
Keywords: ontology, SBVR, UML, bilingual, business rules.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
A indústria de seguros, previdência e capitalização vem aumentando sua
participação no Produto Interno Bruto, passando de 2,59% em 2003 a 3,71% em
2015. Em média, no mesmo período, apresentou um crescimento anual de receitas
por volta de 12,68%, se considerado apenas o mercado de seguros. (SUSEP 2016)
Em 1º de Janeiro de 2008, entrou em vigor a Lei Complementar Nº 126, quebrando
o monopólio estatal do resseguro e exigindo que o marco regulatório das atividades
de seguro fosse atualizado. A SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) vem
se modernizando e ampliando os controles sobre as seguradoras, garantindo a
regulamentação da atividade e exigindo cada vez mais informações e dados do
mercado supervisionado.
A abertura do mercado e a evolução do marco regulatório favorecem a competição,
tornando a atividade atrativa para grupos nacionais e internacionais.
Nesse cenário, novos produtos para empresas e pessoas vão aumentando a
presença da apólice de seguros nas mais diversas atividades econômicas do país.
Novos canais de vendas também facilitam o acesso ao produto, sendo cada vez
mais dependentes de sistemas de informação e da internet.
Produtos de software são importados com o objetivo de diminuir os tempos de
projetos de implantação de sistemas. Esses produtos são importados de diferentes
países do mundo e requerem adaptação para o uso no Brasil.
Os projetos de implantação e adaptação de software ERP para seguradoras
requerem equipes multiculturais, cujos membros são falantes naturais de diferentes
línguas. As equipes de projeto compostas por membros de várias origens distintas,
geralmente, adotam o inglês como língua franca, utilizada em diversos níveis de
proficiência.
O uso de língua natural é um problema apontado por Spreeuwenberg (2010 p156)
para a especificação de requisitos. Participantes do projeto com diferentes
formações profissionais e diferentes perspectivas do projeto podem interpretar mal
os requisitos escritos. Considerando que a língua mãe de cada um dos participantes

também pode variar e que o nível de proficiência da língua adotada para o projeto
também oscila, o problema de comunicação é potencializado.
As traduções de expressões típicas da atividade de seguro e do jargão costumam
ser literais e embebem significados não explícitos. Toma-se como exemplo um termo
de seguros comum e sua tradução: “Parcela de prêmio” traduzida literalmente para
“Premium Installment”. Ocorre que essa forma de pagamento não é usual fora do
Brasil, muito menos que juros sejam incorridos. No dicionário de termos de seguros
(RUBIN, 2008) existe o termo “Installment Settlement”, cujo significado, no entanto,
se refere à forma de pagamento do benefício de uma apólice de vida e não à
cobrança de prêmio. Portanto, valer-se da expressão “Premium Installment” implica
uma série de pressupostos de significado implícitos que apenas parte dos
participantes com experiência no mercado brasileiro tem conhecimento.
Mesmo os falantes do português podem interpretar os termos de maneira distinta,
considerando que venham de experiências em empresas diferentes, que acabam
desenvolvendo significado e jargão internos.
O processo de descoberta dos requisitos de software implica o uso de técnicas de
elicitação e é um processo colaborativo e multidisciplinar. Segundo Gava (2011) “os
requisitos de software são derivados da cooperação e percepção das atividades de
outras pessoas”.
Na interação resultante das sessões de elicitação de requisitos, as pessoas formam
modelos mentais de si e dos objetos com os quais interagem, que são utilizados
tanto para o aprendizado de seu uso como projeto, assim como elementos de
representação comum.
As contribuições feitas pelo grupo colaborador podem ser de modo a aproximar as
perspectivas do mesmo grupo, que deve trabalhar de maneira recíproca com esse
fim. Deve haver a ênfase no compartilhamento da informação dos membros (GAVA,
2011).
Ocorre que durante o trabalho de elicitação dos requisitos, a conceituação dos
termos aos quais as regras de negócio vão se referir precisa evitar condições e
informações implícitas, que apesar de fazerem parte do modelo mental dos
participantes, apresentam significado volátil, uma vez que sua formalização

desconsiderou parte dos traços de significado de cada termo, como no exemplo
“Parcela de Prêmio”.
Há também o aspecto de causalidade. Não se pode considerar a causalidade como
somente empírica, pois a intenção das ações a que o grupo se dedica, depende de
quais eventos são descritos. Davidson (2001) usa um exemplo elucidativo: ao
descrever “ligar o interruptor” como causa de “acender a luz”, elimina-se a causa
“espantar o ladrão”, pois um cenário de avaliação de causa-efeito pode incluir um
novo caso: ao acionar o interruptor e a luz se acender, o ladrão, percebendo que há
gente em casa, se afasta. Daí ser a causalidade não observável e a necessidade de
descrever causas de maneira analítica. “A razão racionaliza uma ação somente
quando a descrição é apropriadamente fixada, e a descrição apropriada não é
logicamente independente” (DAVIDSON, 2001), ou seja, os termos de que se vale a
descrição da ação devem estar declarados na mesma descrição.
Dadas as dificuldades de comunicação e de identificação de causa e efeito, as
sessões de elicitação podem se assemelhar a “brainstorms”, quando os requisitos de
negócio, os requisitos de software e as regras de negócio podem não ser
identificados separadamente. O produto será um documento único, escrito por várias
mãos, que será utilizado como guia para o desenvolvimento, no qual, além dos
requisitos e regras aparecerem misturados, várias linguagens e níveis de abstração
serão utilizados: BPMN, UML, glossários, trechos ou referências externas a
documentos legais permearão todo o documento, resultando em um texto carregado
de significados e muito suscetível a diferentes interpretações.
Além disso, durante a sessão, os participantes da elicitação de requisitos de
software farão o uso da língua falada para as descrições dos requisitos. Porém a
língua natural é um sistema por demais complexo, principalmente quando falada e
não escrita. Aspectos além da própria linguagem (extralinguísticos) farão parte da
comunicação e o próprio entendimento dos termos utilizados nem sempre será
comum.
Para que os requisitos de software atendam o ciclo de desenvolvimento é necessário
que resolvam as restrições impostas pelas regras de negócio e atendam às
necessidades dos requisitos de negócio de maneira precisa.

Se as sessões de elicitação puderem ser permeadas por um padrão de
comunicação, que permita traduzir diferentes linguagens e níveis de abstração em
uma linguagem mediadora, regras de negócio poderão ser identificadas e validadas.
E a partir daí, requisitos de negócio e de software têm a possibilidade de serem
criados de maneira consistente, completa e não ambígua.
O padrão SBVR da OMG tem, entre outros, “o propósito de permitir a troca de
significados de conceitos e regras de negócio entre humanos e ferramentas, assim
como entre ferramentas, sem perder a essência desses significados” (SBVR 1.3).
Além disso, parte de seu arcabouço teórico baseia-se em padrões terminológicos
ISO [ISO1087-1] [ISO704] [ISO860], padrões estes utilizados há bastante tempo
para a correlação multilíngue de vocabulários em suporte ao trabalho de tradução.
(SBVR ANNEX E).

1.2 Objetivo do trabalho

O objetivo deste trabalho é propor um método para a criação de vocabulários e
regras de negócio de seguros em padrão SBVR a partir da análise de documentos
reais, já utilizados para implantação de um sistema ERP (Enterprise Resource
Planning) em uma seguradora. As definições das regras serão bilingues, em
português e inglês.
Dado que o corpus é constituído de documentos escritos em Inglês e Português, os
vocabulários deverão tratar a necessidade de tradução dos termos que será parte
integrante do trabalho. Dessa forma, a semântica definida conforme o padrão SBVR
atuará como base de uma língua franca permitindo transformações entre diversos
tipos de linguagens sem perda de significado.
Não será objetivo desse trabalho compor um inventário abrangente o suficiente para
dar conta da análise da totalidade dos artefatos do projeto de implantação do
sistema de seguros que originou o corpus.
Também não é objetivo do trabalho criar ferramentas de revisão automática de
documentos, embora o método proposto parta de premissas do SBVR que permitem

a

interpretação

e

o

processamento

automático

dessas

regras.

1.3 Justificativa
O pressuposto é que os documentos de requisitos de negócio analisados estão
incompletos ou inconsistentes por não terem um definição formal subjacente dos
conceitos utilizados. Os extratos dos documentos analisados são reais, sem que a
empresa seja identificada. Apesar de os documentos aqui analisados terem sido
criados a partir de formatos reutilizáveis, com seções pré-determinadas e
orientações para o preenchimento, a linguagem utilizada não foi controlada e foi
permeada de diversos padrões e notações diferentes de representação do
conhecimento. Diagramas de processos (BPMN), casos de uso (UML) ou mesmo
linguagem natural jurídica, extraída diretamente de normas publicadas pela entidade
responsável pelo marco regulatório (SUSEP), foram escolhidos como forma de
representação dependendo da preferência e proficiência dos analistas encarregados
da redação do documento de requisitos de negócio.
Quer-se ressaltar as deficiências nos termos e na linguagem que foram utilizados
nesses documentos de requisitos (BRD – Business Requirements Definition) e
estabelecer condições para rastreamento do que foi solicitado ao que foi
implementado. Daí a necessidade de utilização dos artefatos do projeto na maneira
em que se encontram. Esses artefatos constituirão o corpus de análise deste
trabalho.

1.4 Contribuição
A especificação SBVR contém um arcabouço abrangente e muito complexo. Para
delimitar o escopo do trabalho, parte-se da combinação de técnicas de conversão de
especificações SBVR em ontologias ou conversão de UML e BPMN para SBVR.
As conversões de BPMN para SBVR apresentam a dificuldade de a notação BPMN
não ser dedicada a regras, mas a fluxo de processos. Pode-se extrair as regras de
ação da precedência, existência e condicionais no fluxos, mas as regras estruturais
não ficam explícitas em BPMN.

Daí a necessidade de explorar as transformações de UML em SBVR, pois as regras
estruturais são melhor expressas como entidades e relacionamento. Embora o
corpus a ser analisado não se valha da OCL para expressar regras estruturais e
derivadas, em algumas tabelas a linguagem utilizada se aproxima da OCL e propõese que haja uma tradução prévia para essa linguagem, subsequentemente
transformada para SBVR.
Para dar conta de documentos bilíngues, a SBVR criada deve conter definições
precisas de sinonímias entre o inglês e o português. A seção de definições será
composta de vocabulários bilíngues.
A consistência do vocabulário e das regras obtidas deve ser avaliada. Se o método
de criação de obtenção e conversão da SBVR em ontologias bilíngues for bem
sucedido, a ontologia OWL2 resultante será uma base, ainda que incipiente, para
que inferências computacionais sirvam para consistir a base das especificações de
software que atenda aos requisitos de negócio de seguro.
De acordo com Spreeuwenberg:
“No coração da abordagem SBVR está o foco nos conceitos, em vez
de foco nas palavras. Acrescenta-se a noção de “formulação
semântica”, que é a maneira de descrever a estrutura semântica das
declarações e definições. É importante perceber, portanto, que as
formulações semânticas não são expressões de significado, mas sim
estruturas de significado, ou mais precisamente, composições lógicas
de significado. Com fundamentação teórica da lógica formal, a SBVR
provê uma linguagem formal independente da sintaxe para capturar a
semântica de um corpo de conhecimento compartilhado em uma
comunidade”. (Spreeuwenberg, 2010)

Dessa forma, a tradução dos termos na seção de definição, incluindo o termo em
português e seu sinônimo em inglês, além da definição descritiva do termo, deve
bastar para que os vocabulários construídos sejam considerados bilíngues.
Do ponto de vista da empresa, a capacidade de obter regras de negócio e a
possibilidade de contar com um vocabulário dos termos utilizados em diferentes
línguas permitem a criação de requisitos de negócio e requisitos de software mais
consistentes, que podem ser compartilhados, melhorando a comunicação,
diminuindo a volatilidade dos significados, explicitando o modelo mental dos
colaboradores em uma empreitada de implantação de sistemas distribuída
internacionalmente. Como o método parte de documentos válidos e existentes,

também facilita o trabalho inicial de obtenção de regras de negócio, considerando
que os documentos contêm, ainda que implicitamente, parte das regras definidas e
aprovadas pela organização.
1.5 Método de trabalho
O método de trabalho seguiu os seguintes passos:
a) Leitura crítica da bibliografia comentada: destacou os principais conceitos que
formam o modelo SBVR.
Justificativa: como a SBVR é um padrão extenso e abstrato, o esforço de
avaliação de artigos que transformam o padrão SBVR em outros padrões se
justifica pela necessidade de se ater ao fundamental.
b) Seleção e análise da documentação dos requisitos de negócio do projeto de
implantação de sistemas ERP para seguradoras: o objetivo de constituição do
“corpus” analisado.
Justificativa: como as regras de negócio estão contidas nesses documentos em
variados formatos, a análise do corpus permitirá a criação de vocabulários a
partir dos conceitos fundamentais identificados.
c) Criação do vocabulário de negócio de seguros a partir da “Nota Técnica de
Seguros – Produto Automóvel” e das “Condições Gerais Seguro de Automóvel”.
A nota técnica e o documento de condições gerais do seguro são os documentos
oficiais da seguradora que garantem as condições sob a qual o produto deverá
ser vendido e que tem caráter normativo. Escrito em linguagem técnica e jurídica,
aproxima-se dos textos do marco regulatório.
Justificativa: A confrontação sistemática deste documento, por meio do modelo
SBVR, com os documentos de definição de requisitos de software visa identificar
as possíveis inconsistências ou falta de informação.
d) Criação da lista de regras de negócio de seguros: a partir dos vocabulários criar o
conjunto não exaustivo de regras.
Justificativa: serve para os trabalhos finais de transformação do modelo em
ontologias bilíngues.

e) Elaboração e aplicação do modelo de conversão da especificação SBVR em
ontologia: a seção de definição da SBVR será criada como ontologia bilíngue,
estabelecendo as bases de tradução das regras de negócio e permitindo validar
as regras SBVR obtidas, valendo-se das definições mais estritas que o formato
OWL2 exige.
Justificativa: permitirá a retroalimentação da seção de definição em formato
bilíngue, atualizando o resultado SBVR. Vai permitir a confrontação de
documentos em português, como está a Nota Técnica, com documentos em
Inglês, como estão os documentos de requisitos de software. Propõe o modelo
incipiente de uma ontologia que possa permitir a inferência computacional.

1.6 Organização do Trabalho
A seção 2 – Fundamentação Conceitual, revisa um conjunto de textos
exploratórios das aplicações da SBVR e de conversão entre modelos SBVR,
Ontologia, BPMN, assim como de propostas para utilização da SBVR em contextos
de negócios pré-definidos. O objetivo é fundamentar a criação de um modelo de
aplicação do padrão SBVR.
A seção 3 – Análise do Corpus, apresenta a validação de documentos de eliciação
de requisitos, utilizados de um caso real de projeto de implantação de ERP como
base para a criação de modelo SBVR conversível e bilíngue.
A seção 4 – Criação dos Vocabulários SBVR, apresenta a estrutura dos
vocabulários, com exemplos obtidos a partir da análise do Corpus.
A seção 5 – Transformação SBVR em Ontologia Bilíngue, parte dos vocabulários
criados em SBVR e propõe o modelo de ontologia bilíngue.
A seção 6 – Avaliação dos Resultados, apresentará a crítica do modelo criado e do
método aplicado para obtenção da ontologia e do vocabulários SBVR.
A seção 7 – Conclusão, apresenta os comentários finais e aponta futuros trabalhos.

2 Fundamentação conceitual
2.1 Semantic for Business Vocabularies and Business Rules (SBVR)
O SBVR é um padrão desenvolvido pela OMG que tem como objetivo remover a
ambiguidade da documentação de negócios, melhorando a comunicação. As
organizações que fizerem uso desse padrão, passam a contar com um Dicionário
Terminológico Formal, um conjunto coeso de conceitos interconectados e um livro
de regras que governam as organizações. O resultado estará escrito em língua
natural e em estrutura formal para ser utilizado em desenvolvimento de software,
oferecendo suporte a transformações para outros tipos de linguagens de projeto de
software.
A SBVR é um padrão criado pelo OMG dentro do arcabouço da arquitetura MDA
(“Model Driven Architecture”, ver figura 1 abaixo) assim definida pela própria OMG:
“MDA é o caminho para o desenvolvimento de aplicações e para a
escrita de especificações, baseado no modelo independente de
plataformas (PIM) de aplicações ou de especificações de
funcionalidades e comportamento de negócios. Uma especificação
MDA completa consiste de um modelo definitivamente independente
de plataforma acrescido de um ou mais modelos de plataformas
específicas (PSM) e conjunto de definições de interfaces, cada um dos
quais descrevendo como o modelo base é implementado em cada
distinta plataforma de middleware. Em resumo, a aplicação completa
do MDA consiste de um PIM definitivo, e de mais um ou mais PSMs
com implementações completas, para cada plataforma que o
desenvolvedor decidir dar suporte.
O desenvolvimento MDA põe em primeiro foco a funcionalidade e o
comportamento de um sistema ou aplicação distribuída, sem as
distorções causadas por idiossincrasias das plataformas tecnológicas
nas quais será implementado. Dessa forma, a MDA separa os
detalhes de implementação das funções de negócio. Portanto, não é
necessário repetir o processo de definição da funcionalidade e
comportamento da aplicação ou sistema toda vez que surge uma nova
tecnologia. Outras arquiteturas estão geralmente atadas a uma
tecnologia particular; com a MDA, comportamento e funcionalidade
são
modelados
apenas
uma
vez.”
(OMG
2017)

http://www.omg.org/mda/faq_mda.htm)

Figura 1 – SBVR no arcabouço MDA

Fonte: OMG, 2015

As noções-chave para o entendimento do SBVR são:
- Semântica: é o significado ou a relação entre significados de um signo ou conjunto
de signos. Signos podem ser palavras, frases, códigos, números, ícones, sons, etc.
- Produtos resultantes da aplicação da SBVR: um dicionário terminológico que lida
com todos os tipos de termos e significados, exceto as regras de negócio; um
manual de regras de negócio
- Regras de negócio: regra que está na jurisdição de negócios, entendendo-se a
regra, num âmbito mais amplo, como um guia para ações ou conduta. Para o SBVR,
regra de negócio é entendida como um critério para a tomada de decisão. O
tratamento lógico recomendado pela SBVR para uma regra é que sua interpretação
envolve uma obrigação ou uma necessidade.
- Regras de negócio e lógica formal: as regras expressas em SBVR recebem
tratamento consistente com a lógica formal, mais especificamente da lógica modal. A
lógica modal é a que introduz os operadores básicos unários de necessidade e
possibilidade,

sendo

expressos:

para Necessário e {\displaystyle \Diamond }(

{\displaystyle

\Box

}(

ou L)

ou M) para Possível. A partir desses

operadores é possível formular os operadores de obrigatoriedade e permissibilidade

da lógica deôntica. Isso permite avaliar o estado de negócios (state-of-affairs)
conferindo uma abordagem prática às noções da lógica deôntica.
- Regras estruturais: regras sobre como um negócio escolhe organizar as coisas
com a qual se relaciona. Ex: Um segurado de automóvel tem necessariamente uma
cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo).
- Regras operacionais: regras que governam a conduta da atividade do negócio. Ex:
Um segurado que colidir seu carro e estiver sob influência de álcool ou narcóticos
necessariamente terá sua cobertura negada.
- Regras, Conceitos-verbais e conceitos expressos por termos: informalmente, um
conceito-verbal é uma associação entre um ou mais conceitos, tal como no exemplo
“uma apólice de seguro de automóvel tem um motorista principal indicado”. Uma
regra é construída pela adição de pelo menos uma modalidade (necessidade ou
possibilidade) a um conceito-verbal. Ex: “uma apólice de seguro de automóvel
poderá ter motoristas ocasionais indicados”. A consequência disso é que conceitos,
incluindo conceitos-verbais, são diferentes de regras. Essa separação permite que o
suporte SBVR a conceitos possa ser utilizado para a criação de dicionários
terminológicos de negócios.
- Significado, expressão e coisa: a SBVR distingue estes três conceitos do triângulo
semiótico de Charles Sanders Peirce para sua arquitetura baseada em linguística e
para a separação fundamental de significados e expressão. Significado corresponde
a uma coisa (do mundo real). Expressão representa um significado. Expressões são
signos que podem representar outros signos, como expressões podem representar
outras expressões. Essa faculdade permite que os vocabulários descritos em SBVR
não se restrinjam a expressões únicas e estabelecem a sinonímia necessária para
definições bilíngues. Um significado pode corresponder a mais de uma expressão:
gato -> felino/ gato -> animal de estimação/ gato -> “cat”.
- Expressões em inglês estruturado SBVR: as regras são mais bem descritas em
linguagem estruturada do que em diagramas. Para isso, a definição SBVR abarca
um vocabulário em inglês estruturado para a descrição de vocabulários e regras de
negócio. As expressões em inglês estruturado são: term, name, verb, keywords,
sendo que as keywords

são utilizadas para formulações lógicas e conectivos

gramaticais (a, an, another, a given, that, who, is of, what).

2.2 Business Process Model and Notation (BPMN)
O BPMN é um padrão de notação e criação de modelos de processos de negócio. O
principal objetivo é fornecer um meio de comunicação de informações de processos
de negócio, facilitando o entendimento pelos analistas de negócio, desenvolvedores
de sistemas e pessoas de negócio responsáveis por monitorar e gerenciar os
processos de negócio.
A noção chave para entendimento da BPMN é a “notação”, definida no dicionário
“Porto Editora” da seguinte forma:
Notação: nome feminino
1. ato ou efeito de notar
2. ação de indicar por sinais convencionais
3. conjunto desses sinais
4. marca ou sinal que distingue
5. apontamento; anotação
6. apreciação ou classificação do trabalho ou comportamento de alguém
7. no xadrez, método utilizado para descrever os movimentos de uma partida

No âmbito desta dissertação, adota-se a acepção 6 do dicionário Porto.
O BPMN representa um conjunto de melhores práticas para a criação de diagramas
de colaboração, diagramas de processos e diagramas de coreografia.
Diagramas de colaboração representam os participantes dessa colaboração,
valendo-se normalmente de um ou mais pools. Um pool pode estar vazio, pode ser
uma caixa preta ou pode exibir um processo dentro dele. Coreografias podem ser
exibidas entre “pools” e todas as combinações de “pools”, processos e coreografia
são permitidas num diagrama de colaboração.
Lane é uma sub-partição em um processo (normalmente dentro de um pool) que
aumenta a extensão total de um nível desse processo, tanto verticalmente como
horizontalmente. O texto pode ser localizado dentro da forma lane em qualquer local

ou direção. Quanto ao formato, lane é um retângulo de canto quadrado que é
obrigatoriamente desenhado por uma linha simples e sólida.
Diagramas de processos descrevem uma sequência ou um fluxo de atividades de
uma organização cujo objetivo é levar a cabo um trabalho. Os elementos essenciais
dos diagramas de processos são as atividades, os eventos, os fluxos de sequência e
os gateways. (Figura 2)
Diagramas de coreografia definem a sequência de interação entre os participantes.
Cada passo de uma coreografia necessariamente envolve mais de um participante.

Figura 2: Exemplo de diagrama de processos.

Fonte: (OMG, 2011)

2.3 Web Ontology Language (OWL)
A OWL é uma linguagem da Web Semântica criada para representar conhecimento
abrangente e complexo a respeito das coisas, conjunto de coisas e relacionamento
entre coisas. A OWL é uma linguagem baseada em lógica computacional, de modo
que o conhecimento expresso em OWL possa ser utilizado por programas de

computador, como por exemplo, para verificar a consistência desse conhecimento
ou para tornar explícito o conhecimento implícito.
A versão corrente da OWL é a OWL2, que foi inicialmente publicada em 2009,
posteriormente contando com uma segunda edição publicada em 2012. A OWL2 é
basicamente uma extensão e uma correção da OWL publicada em 2004. A OWL2
introduziu novas funcionalidades e características, tais como: chaves, cadeias de
propriedades, tipos de dados enriquecidos, novas variedades de dados, restrições
de qualificação de cardinalidades, propriedades assimétricas, reflexivas e de
disjunção e capacidade ampliada de anotação.
As três noções básicas para o entendimento do que é a OWL2 são:
a) Axiomas: são as declarações básicas que uma ontologia OWL2 expressa.
b) Entidades: elementos usados para se referir a objetos do mundo real.
c) Expressões: são combinações de entidades para formar descrições complexas
partindo das mais básicas.
As declarações em OWL2 são raramente monolíticas, isto é, geralmente são
compostas de uma estrutura que pode ser explicitamente representada. Essas
declarações se referem a objetos do mundo e os descrevem, normalmente, pondoos em categorias (Maria é mulher) ou descrevendo algo sobre suas relações (Maria
é casada com João).
Todos os constituintes atômicos das declarações OWL2, sejam eles objetos (João,
Maria), categorias (mulher) ou relações (casada) são chamadas entidades. Em
OWL2, os objetos são denotados como indivíduos, categorias como classes e
relações como propriedades. As propriedades em OWL2 são subdivididas em
Propriedades de Objetos, que relaciona objetos a outros objetos (como uma pessoa
a sua esposa), Propriedade Tipo de Dados, que atribui dados de valores aos objetos
(como a idade de uma pessoa) e Propriedade Anotação, que são usadas para
codificar informação sobre partes da ontologia ela mesma (como o autor e a data de
criação do axioma) em vez do domínio de interesse.
Para determinar mais precisamente o que é a OWL2 é importante deixar registrado o
que a OWL2 não é:


OWL2 não é uma linguagem de programação: OWL2 é declarativa, descreve
o estado das coisas de maneira lógica. Com ferramentas adequadas,

(reasoners), pode-se inferir informações desse estado das coisas, muito
embora algoritmos de inferência não façam parte da descrição OWL2.


OWL2 não é uma linguagem de esquemas de conformidade com a sintaxe.
Diferentemente de XML, OWL2 não provê meios elaborados para prescrição
de

como

documentos

devam

ser

estruturados

sintaticamente.

Particularmente, não há nenhuma maneira de garantir que uma parte da
informação (tal como o CPF de uma pessoa física) tem que estar
sintaticamente presente.


OWL2 não é um framework de bancos de dados. Tanto a OWL2 como bancos
de dados armazenam informações e alguma analogia entre ambos conceitos
seja possível, há diferenças cruciais nas premissas subjacentes, basicamente
no que se referem a semântica utilizada. Por exemplo, se algum fato não está
presente no banco de dados, usualmente assume-se como resultado falso,
uma premissa conhecida por mundo-fechado. Já no caso da OWL2, o fato
pode estar omisso mas ainda assim ser dado como verdadeiro, premissa
conhecida como mundo-aberto. Esquemas de bancos de dados também
prescrevem semântica restrita, embora possa prover a estrutura para o
desenvolvimento e armazenagem de ontologias.

2.4 Object Constraint language (OCL)
OCL (OMG,2014) é uma linguagem formal usada para descrever expressões em
modelos UML. Essas expressões especificam tipicamente condições invariáveis
para o sistema que está sendo modelado ou as consultas sobre objetos descritos em
um modelo.
As expressões OCL podem ser utilizadas para especificar ações/operações que
alteram o estado de um sistema, quando executadas. Elas podem ser utilizadas para
especificar restrições específicas de uma aplicação em modelos UML.
OCL é utilizada principalmente para complementar diagramas UML, como o de
classes, por eles não serem refinados suficientemente para prover todos os
aspectos relevantes de uma especificação. Entre outras coisas, há a necessidade de
prover restrições adicionais aos objetos de um modelo. A língua natural acaba

gerando ambiguidades para a definição das restrições, daí a necessidade de
linguagens formais. A OCL foi desenvolvida para manter o formalismo de outras
linguagens matemáticas ao mesmo tempo permitindo que pessoas sem uma base
mais forte de conhecimento matemático possam utilizá-la e entendê-la.

2.5 SBVR em contexto a outras linguagens
O SBVR é um padrão autorreferenciado, cujos principais conceitos estão descritos
em SBVR eles mesmos. Em sua cláusula 1, escopo, está claramente exposto que o
seu propósito é ser um meta-modelo. O nível de abstração dificulta sua aplicação
integral, pois se atém a definição do “QUE” são os conceitos em detrimento de
“COMO”

aplicá-los

(HAARST

2013).

Considerando

essa

dificuldade,

a

fundamentação conceitual se concentra em artigos cujo objetivo é a transformação
do SBVR em outros padrões de representação (UML, ontologia e BPMN) e viceversa. Parte-se do pressuposto que cada proposta de transformação se aterá a
aspectos fundamentais do padrão a ser transformado, destacando aspectos
fundamentais que permitirão a criação de um modelo próprio de obtenção de um
livro de regras em padrão SBVR.
A transformação mais relevante para este estudo é do SBVR para ontologias em
OWL2. Dado que as ontologias podem ser computacionalmente verificadas para
consistência, uma vez o livro de regras criado nesse formato, ele poderá ser
validado.
A SBVR, em sua gênese, está baseada nas normas ISO [ISO1087-1], [ISO704],
[ISO860] para padronização de terminologias (que são utilizadas para correlação de
vocabulários multilíngues. A conversão em ontologia OWL2 também permitiria a
criação de uma ontologia bilíngue (Português/Inglês), facilitando o trabalho de
tradução de expressões utilizadas em

requisitos de negócio. Em ambientes de

empresas globais, onde a diversidade cultural é estimulada, os problemas de
comunicação seriam tratados a partir de uma ferramenta formal de tradução,
eliminando os ruídos ou a língua crioula em que se transformam a profusão de
expressões mal traduzidas.
Outro aspecto que influencia a decisão de basear-se nos estudos de tradução e
transformação é a língua do corpus a ser analisado. Os documentos de requisitos de

negócio estão em português e inglês, além de apresentar padrões como o BPMN e o
UML. Como o objetivo é partir do corpus para a criação dos vocabulários SBVR,
referências que propõem transformações de BPMN e UML para SBVR também
serão revisados.

2.6 Transformando a SBVR em OWL2
A SBVR, apesar de ser um modelo maduro de especificação semântica, também
tem capacidade de expressão limitada: fatos podem ser inferidos, mas a SBVR não
padroniza a inferência; não há referências neste modelo a discursos, somente
sentenças; não permite o uso de variáveis livres em fórmulas lógicas; há
necessidade de introduzir conceitos antes de referenciá-los; não tem capacidade de
expressar diretivas; os tempos passado e futuro não têm significados, entre outras
limitações. A falta também de modernos editores do modelo SBVR que façam o
sequenciamento de textos em estilo Inglês Estruturado SBVR também representa
um problema. (KARPOVIC 2012).
Karpovic (2012) tem como objetivo apresentar transformações de especificações
SBVR em ontologias consistentes estabelecendo as condições para que
vocabulários sejam produzidos de maneira a não perder significado, estendendo o
uso do SBVR com o formato de ontologia para remediar as faltas declaradas. A
partir de um subconjunto de conceitos SBVR, principalmente relacionados aos
vocabulários de negócio e significado, Karpovic estabelece a relação entre objetostipo e fatos-tipo com as classes e subclasses OWL2; propõe a transformação das
quantificações SBVR para as restrições OWL; finaliza a proposta de transformação
estabelecendo a correspondência entre esquemas SBVR e a expressão de classe
de união ObjectUnionOf e entre segmentação SBVR e o axioma DisjointUnion. A
relevância da proposta de Karpovic para esta pesquisa está na definição dos
principais conceitos SBVR que devem ser prioridade para o trabalho de
transformação, principalmente a transformação entre esquemas e segmentação
SBVR. A Figura 1 representa um exemplo de generalização e segmentação dos
níveis educacionais de uma instituição de ensino (university, college, university

college). A Figura 2 mostra como a OWL2 DisjointUnion pode dar conta da
segmentação da SBVR.
Figura 3 - Segmentação SBVR.

Fonte: Karpovic (2012)

Figura 4 – Representação da segmentação SBVR em OWL2.
<<owlClass>>
Categorization_type

<<objectProperty>>
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+has_categorization_type
<<owlClass>>
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1

<<owlClass>>
Educational_institutions_by_educational_level
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1

<<owlClass>>
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<<owlClass>>
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National_educational_institution
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Fonte: Karpovic (2012)
Os vocabulários SBVR estão representados em UML e a partir dessa representação é feita
a associação com o modelo OWL2, também representado em UML.
Valendo-se de 23 regras de transformação, Karpovic cria o modelo de implementação da
transformação da SBVR em OWL2, partindo do princípio que os vocabulários e regras
SBVR representam corretamente os conteúdos que querem expressar.

2.7 Mapeando a SBVR para a OWL2
Seguindo a ideia de transformação entre padrões para aumentar a capacidade de
expressão e integração, Kendall (2013) propõe a definição de um mapeamento
reversível entre a especificação SBVR e ontologias em OWL2 sem perda semântica
quando da conversão de um vocabulário a outro. Ao estudar as transformações para
ontologias em OWL2 e textos técnicos práticos como os de Kendall (2013), o

exercício se justifica pela capacidade didática de apreensão dos conceitos SBVR,
bem como o entendimento das limitações e dos recursos para o processamento da
linguagem natural. A confrontação de um modelo da OMG com um modelo W3C se
revelaria criativo. Na proposta de Kendall (2013), vocabulários SBVR são mapeados
para uma combinação entre elementos e anotações OWL2 de modo reversível,
conforme sequência abaixo
V1  O1  V2, sendo que V1,V2 são vocabulários SBVR e O1 uma ontologia em
OWL2
Implicando em:
V1 O1  V2  O2, sendo que V1 e V2 são equivalentes e O1 e O2 têm o mesmo
significado.
Os principais conceitos SBVR a serem mapeados para elementos da OWL2, na
proposta de Kendall, são os Names and Namespaces do vocabulário de
significados; Vocabulários de Domínio; Definições e regras estruturais; Subtítulos e
representações.

2.8 Criando um modelo de semântica das regras de negócios
Essa transformação de padrões também vai permitir que se apliquem procedimentos
de inferência padrão da Lógica de Descrição para a verificação de modelos de
negócio. Ceravolo (2007) propõe um estudo de viabilidade que parte do exemplo de
negócio contido no próprio modelo SBVR de locação de veículos. Nesse exercício
prático, Ceravolo (2007) se vale da tradução SBVR-OWL para uma leitura crítica do
exemplo da locadora de veículos, nesse sentido ampliando o exemplo e propondo
caminhos futuros para a automatização do processamento semântico de regras de
negócio. A contribuição de Ceravolo (2007) para o objetivo deste trabalho de
dissertação é exatamente a aplicação prática do modelo SBVR, partindo de seu
próprio exemplo fundamental. Ele parte da Lógica de Descrição e complementa o
modelo a partir da SWRL (Semantic Web Rule Language), uma extensão da OWL. A
complementação se faz necessária, segundo Ceravolo, considerando que a DL não
é expressiva suficientemente para tratar toda a semântica possível expressa nos
vocabulários SBVR. A abordagem de Ceravolo segue o seguinte esquema de
tradução:
1 – Identificação dos símbolos do vocabulário: as regras de negócio são marcadas
de acordo com a Linguagem Controlada usada para expressá-las, neste caso o
Inglês Estruturado do SBVR.
2 – Análise sintática das regras de negócio, de acordo com as regras de linguagem
utilizada para identificar nomes, termos, conceitos, verbos, palavras chave e as
relações entre estes elementos.
3 – Reapresentação dos elementos identificados na análise sintática em fatos
formulados logicamente, utilizando os procedimentos de inferência da Lógica de
Descrição.
4 – Representação dos fatos da formulação lógica em objetos.
5 – Escrita dos objetos em XML
Apesar de não haver um exemplo final da aplicação do esquema de tradução no
artigo de Ceravolo, os formalismos lógicos utilizados são úteis pelo processo de
sucessivas transformações a que os fatos são submetidos, constituindo um exemplo
prático de escrita de objetos de maneira formal.

2.9 Obtendo SBVR a partir de transformações do BPMN
No exercício que será realizado nesta dissertação, documentos de casos reais de
levantamento de requisitos de software serão utilizados, obtidos de projetos de
implantação de sistemas já realizados. Muitas vezes a definição de requisitos de
software é feita com mapeamento de processos de negócio em diagramas de fluxo,
daí a possibilidade de converter diagramas BPMN em especificações SBVR
contribuir para requisitos mais formais e consistentes. A informação contida nos
documentos reais de projeto está definida sem o uso de um padrão geral e contém
modelos diversos. Para depreender as regras de negócio, será necessário converter
vários padrões para SBVR, sendo o BPMN um dos padrões utilizadosno caso real. A
figura 3 é um excerto de um documento de definição de requisito de negócios
constante do corpus analisado.

Figura 5 – Diagrama do processo “Quick Quote”

Fonte: BRD (2011)

Malik (2012) propõe o modelo de conversão de BPMN para SBVR para ampliar a
expressividade do modelo BPMN. Segundo medidas apresentadas em seu artigo o

modelo foi bem sucedido ao fazer um estudo de caso com 10 usuários. A Figura 4
foi extraída do artigo e representa os indicadores de desempenho da transformação
dos requisitos de software de BPMN para SBVR. Embora o método de avaliação não
esteja declarado no artigo, o percentual de recuperação do requisito nos
documentos SBVR é de 88,46%, enquanto a precisão é de 92%. A tabela 6, inscrita
na Figura 4, mostra os resultados comparativos da pesquisa feita entre os 10
usuários, que realizaram as conversões manualmente e depois utilizaram a
ferramenta.

Figura 6 – Resultados da tradução BPMN para SBVR

Fonte: Malik (2012)

2.10 – Transformando as regras de negócio em SBVR para classes UML
Para validar um conjunto de regras de negócio, obtido a partir de documentos do
corpus e empregando-se múltiplas transformações, uma vez criada a SBVR, o
diagrama de classes UML pode ser gerado, de acordo com o modelo de
transformação proposto por Awasthi (2013). Como os requisitos de software são
mais facilmente expressos em língua natural pelos participantes do projeto, a
conversão da SBVR para UML facilita a criação das especificações de software.
Sendo a SBVR um modelo para a criação de linguagem controlada, a conversão
para UML poderia reduzir a ambiguidade ao apontar falhas na obtenção do modelo
de classes.

A contribuição deste modelo de transformação para este trabalho é a ampliação da
capacidade de validação das regras expressas em SBVR, permitindo que essa
validação seja executada de maneira automatizada pelo uso da ferramenta VeTIS
(AWASTHI 2013). Partindo da análise sintática das regras de negócio em padrão
SBVR para o diagrama de classes, o método visa a obtenção de resultados
experimentais que possam ser validados automaticamente.
Na aplicação da SBVR é importante que o domínio do negócio representado seja
declarado. Sendo a SBVR uma estrutura de significado que não pressupõe
nenhuma linguagem específica, faz-se necessária a criação de um contexto de
linguagem e uma língua estruturada que permita seu uso pelos participantes da
elaboração de requisitos de software. Spreeuwenberg (2010) propõe como tratar o
assunto de criação de linguagem controlada pela SBVR, investigando

como o

significado é tratado na SBVR, assim como a representação é tratada. O artigo faz
uma descrição da SBVR e seu principais tópicos, tais como: abordagem SBVR do
significado, abordagem SBVR da representação e fundamentação lógica.

A

importância desse artigo é a paráfrase do modelo em um texto prático e curto, em
linguagem casual, que mescla exemplos com definições dos principais conceitos
SBVR.
2.11 – Interpretando textos do marco regulatório
Exemplos de utilização da SBVR são importantes para que dificuldades e vantagens
já percebidas possam ajudar na estruturação do trabalho de criação de um livro de
regras para negócios de seguros. Dos exemplos existentes, Abi-lahoud (2013)
propõe um exercício de interpretação de um marco regulatório para a indústria de
serviços financeiros dos EUA. A leitura crítica desse exercício permite obter
orientação para a criação do repositório de regras de seguros, já que o ponto de
partida é o de uma indústria similar à indústria do seguro, podendo-se estabelecer
um paralelo entre a interpretação de um marco regulatório com as declarações de
participantes em sessões de elicitação de requisitos de software. A prova de
conceito apresentada lê o texto do marco regulatório dos EUA, isolando o que é
relevante para outro país, a Irlanda. Apresenta justamente uma forma de
interpretação do texto que será convertida para uma outra muito mais estrita,
baseada em SBVR. Isso é feito a partir da criação de um protocolo, que guiará o

trabalho do Especialista de Negócio com o objetivo de identificar os Conceitos
Verbais modificados, Conceitos Verbais suporte e Conceitos Nominais:
a) Ler o texto
b) Identificar as modalidades (obrigação, proibições, etc.)
c) Para cada modalidade:
1. Acrescentar a palavra-chave relevante da modalidade
2. Identificar o verbo Inglês no qual a modalidade é aplicada
3. Estilizar o verbo usando o estilo-verbal SBVR
4. Identificar os conceitos-nominais (geral, individual, etc.) ou a frase-verbal
atuando como verbo
5. Se os conceitos-nominais atuam no papel de verbos, completar o
“conceito

de

verbo

modificado”

estilizando

os

conceitos-nominais

identificados
I.

Acrescentar

todos

os

conceitos-nominais

estilizados

à

lista_conceitos_nominais
6. Se frases-verbais atuam como verbos, estilizar cada frase-verbal
identificando os Verbos Ingleses, os conceitos-nominais SBVR e as
palavras-chave
I.

Acrescentar

cada

frase-verbal

para

a

lista_de_conceitos_verbais_suporte

d) Para cada conceito-nominal na lista_conceitos_nominais
Completar cada conceito-nominal com a característica identificada quando
possível
1. Identificar outros elementos de definição

O exercício é muito similar ao que se propõe como método para obtenção da
SBVR, uma vez que os documentos e textos do marco regulatório são parte
integrante do corpus a ser analisado.

2.12 Facilitando a tradução mecanizada com ontologias de domínios multilíngues
Cada dia é mais comum que equipes de projetos estejam situadas em mais de um
país, falantes das mais diversas línguas maternas. O Inglês adotado como língua
franca, nem sempre apresenta o mesmo grau de proficiência dos diversos
profissionais participantes de projetos de implantação de sistemas. De modo a
registrar documentos de requisitos de negócio que se tornem acessíveis a falantes
de diversas línguas, é importante facilitar o processo de tradução de maneira
objetiva e formal. As regras de negócio expressas em mais de um idioma vão
permitir que termos sinônimos estejam contextualizados e seus significados
implícitos sejam equiparados na sinonímia. A SBVR não estabelece uma língua alvo,
uma vez que este modelo é livre da linguagem, sendo a semântica uma estrutura
lógica para o significado, e não o significado propriamente dito. A possibilidade de
converter a SBVR em uma ontologia bilíngue, que dê conta da tradução do
Português para o Inglês é parte relevante do presente trabalho de criação de um
livro de regras em padrão SBVR.
Knoth (2010) descreve um projeto de criação de ontologias multilíngues com foco na
comunidade europeia e o sistema de tradução automática SYSTRAN, que se vale de
métodos linguísticos e estatísticos, originário da Europa. O objetivo é garantir que os
significados estejam alinhados, visando o aperfeiçoamento de estudo à distância na
Europa. O tratamento da polissemia, entendida aqui como a capacidade de um
signo linguístico ter mais de um significado, é preponderante nesse projeto, o que
contribui para o entendimento de como tratar esta questão na criação do repositório
de regras de seguros. O modelo de Knoth (2010) se vale de ontologias e não do
modelo SBVR. O modelo parte de duas fases, conforme ilustrado na Figura 5:

Figura 7 - Colaboração entre Cross Language Informational Retrieval (CLIR) e Machine
Translation (MT).

Fonte: Knoth (2010)

1 – Fase de Inicialização: desenvolvimento de uma ontologia monolíngue seminal e
a extensão da ontologia para múltiplas linguagens.
2 – Fase de bootstraping: adaptação dos dicionários de Tradução Automática e
adaptação da ontologia multilíngue.
Na Figura 7 há um exemplo de colaboração entre a Recuperação Cruzada de
Informações de Linguagens (Cross Language Informational Retrieval - CLIR) e
Tradução por Máquina (Machine Translation - MT). Regras de tradução são
extraídas da ontologia multilíngue e são usadas para adaptar o sistema MT. A
terminologia nova descoberta na fase de treinamento estatístico é enviada ao
sistema CLIR que adapta a ontologia multilíngue. As atualizações são validadas por
um especialista de domínio.
Usar uma ontologia bilíngue como parte da definição da SBVR permitirá que haja
uma base para as traduções dos termos definidos do Inglês para o Português e viceversa.

3 ANÁLISE DO CORPUS DE SEGUROS
3.1 Conversão de BPMN para SBVR
BPMN é uma notação bastante utilizada em documentos de requisitos de negócio.
Numa primeira observação dos documentos que constituem o corpus a ser
analisado, é possível verificar a utilização da notação BPMN em conjunto com textos
descritivos e tabelas de declaração e elucidação de termos e elementos constituintes
da definição dos requisitos.
Essa estruturação do documento (BRD,2011) permite observar o uso da notação
BPMN como a “visão de helicóptero” sendo utilizada para contextualizar o processo
que se pretende definir. Pode-se notar que a medida que revisões são realizadas e
detalhes são acrescentados, menções a outros documentos se fazem necessárias.
Muitos documentos são incorporados ao documento principal com o intuito de
complementar a definição.
O primeiro passo da análise do corpus partirá da conversão de um dos processos do
documento citado, explicitado em notação BPMN (“Quick Quote”). Parte-se da
mesma abordagem de Malik et al (2012).
Os elementos BPMN utilizados no processo “Quick Quote” que é parte integrante do
documento (BRD,2011) são:
- Objetos Fluxo: esses objetos são utilizados para definir o comportamento
dos processos de negócio. Os principais contidos no documento são os
objetos de atividade, eventos e gateways.
- Conectores de Objetos Fluxo: são utilizados para estabelecer Fluxos de
Sequências, Fluxos de Mensagem e Fluxos de Associação entre objetos.
- Swinlanes ou partições: são utilizados para agrupar os vários objetos
envolvidos no processo de negócio.
Para a conversão dos objetos BPMN em SBVR utiliza-se os seguintes constituintes
de vocabulário:
- Object Type: conceito geral. Ex: User
- Individual Concept: é um nome próprio ou um nome qualificado. Ex: Chartis

- Characteristic: é uma abstração de uma propriedade de um objeto. Ex: Crivo
Factor.
- Verb phrase: é um verbo em uma sentença na língua inglesa. Ex: User
Inputs Insurance Data.
O modelo de Malik et al. (2012) pressupõe o uso de um aplicativo que permitirá a
conversão automática dos diagramas BPMN em Inglês Estruturado. Neste estudo,
utilizaremos a mesma ideia de mapear os elementos BPMN em elementos SBVR,
porém essa conversão será feita manualmente. O desafio é garantir que o exercício
se valha apenas das informações constantes no corpus e que toda correção ou
complementação esteja precisamente descrita.
A tabela 1 apresenta a conversão utilizada como referência.

Tabela 1 - Conversão BPMN para SBVR

BPMN

SBVR

Start Event

“The process of” + Model Name +
“starts with” + texto do evento inicial.

End Event

“The process of” + Model Name +
“ends with” + texto do evento final.

Activities

Formulação

lógica

como

parte

consequente de um implicação ou em
uma formulação de necessidade.
Gateway XOR

Exclusive Disjunction

Gateway OR

Disjunction

Gateway AND

Conjunction

Sequence Flow

Activity A results in Activity B

Conditional Flow

Activity B results if condition is True

Message Flow

Pool-A connected to Pool-B

Association

Fact Type

Relation

Logical

Formulation

used

in

the

condition part
Variables

Atomic Formulation in a Unary-Fact
Type,

Association-fact

type

IsOfPropertyFactType
Literals

Individual Concept

Fonte: Malik et al (2012)

Resolvendo frases
Na primeira abordagem da conversão do diagrama BPMN em SBVR, as frases não
estruturadas dos elementos BPMN seguirão os seguintes passos:
1 – O texto constante no símbolo “Activity” é acrescido do texto “user” no começo. É
feita a correção gramatical da sentença resultante.
2 – O texto constante no símbolo “Gateway” é tratado de duas formas: se o
“Gateway” representa uma questão do tipo “Sim/Não” então são geradas duas
cópias do texto, um com o sentido positivo e outro com o sentido negativo; se o
“Gateway” representa outro tipo de questão, duas cópias do texto são geradas e
acrescidas do texto dos ramos de saída correspondentes.
3 – A notação aplicada segue a do Inglês Estruturado da SBVR e foi utilizado o
documento “Word” modelo da “Conceptual Heaven”.
O texto a seguir apresenta o resultado da aplicação deste método no documento
BRD 2011, que representa o conjunto das modalidades e regras obtidas.

The Quick Quote process starts when New Quotation is available. It is necessary that the
user inputs issuance data. It is necessary that user press calculation.
If Automatic UW rule passes then it is necessary to trigger Crivo.

When there is end of Crivo in 50 secs, it is necessary that premium is displayed with Crivo
factor. It is necessary that user presses next.
When there is end of Crivo in more than 50 secs, it is necessary that the premium is
displayed with no Crivo factor. It is necessary that user presses next.
If Automatic UW rule doesn’t pass then it is necessary to display warning message without
premium. It is necessary that user presses next.
If Automatic UW rule passes then If Crivo related Data changed then it is necessary that
Crivo starts. When there is end of Crivo in 50 secs, it is necessary to apply Crivo Decision.
If Automatic UW rule doesn’t pass then it is necessary to display warning message without
premium.
If Crivo decision is P then it is necessary that user selects send to UW. It is necessary that
user submits. The Quick Quote process ends with Manual UW.
If Crivo decision is R then it is necessary that user selects rejected. It is necessary that user
submits. The Quick Quote process ends with Decline Quote.
If Crivo decision is A then it is necessary that user selects Print Quotation Form. It is
necessary that user submits. It is necessary that user retrieves the quote in work list after
received Quotation Form feedback. It is necessary that user chooses the client preferred
installment option. It is necessary that user selects Print Proposal Form/Bind Quote and
submits.
If meet VPI/NCB conditions and “VPI/NCB triggered” and Current quote data = VPI and NCB
return data then the Quick Quote process ends with Quote Bound.
If Meet VPI/NCB conditions and VPI/NCB not triggered, then it is necessary to Trigger
VPI+NCB. The Quick Quote process ends with Quote Bound.
If meet VPI/NCB conditions and VPI/NCB triggered and Current quote date != VPI+NCB
return data, then it is necessary to trigger VPI+NCB. The Quick Quote process ends with
Quote Bound.

Tabela 2 - Definições de variáveis e tradução dos termos para o português:

Termo em Inglês

Definição

Termo Português

Quick Quote

QQ

Cotação rápida

New Quotation

NQ

Nova cotação

User

Us

Usuário

Issuance Data

ID

Data de emissão

Calculation

Calc

Cálculo

Automatic UW rule

AUW

Regra Automática de subscrição

CRIVO

CR

CRIVO

50 secs

Time

50 segundos

Premium

PR

Prêmio

Crivo factor

CRF

Fator Crivo

Next

Nxt

Próximo

Warning message without a WM

Mensagem de aviso

premium
Crivo related data

CRD

Dados obtidos pelo Crivo

Crivo decision

CD

Decisão CRIVO

P

P

P

Send to UW

SUW

Enviar para subscrição

Manual UW

MUW

Subscrição manual

R

R

R

Rejected

Rj

Rejeitada

Decline Quote

DQ

Cotação Declinada

A

A

A

Print Quotation Form

PQF

Formulário Impresso de Cotação

Quote in work list

QWL

Cotação em lista de trabalho

Quotation form feedback

QFF

Formulário

de

Resposta

a

cotação
Client preferred installment CPIO

Opção

option

prêmio

Print

proposal

form/bind PPBQ

quote
Meet VPI/NCB conditions

de

Impressão

parcelamento

do

de

formulário

proposta/aceitar cotação
VPI/NCB

Verificação de Bônus e Vistoria
Prévia

VPI/NCB triggered

VPI/NCB

Disparo da Verificação de Bônus
e Vistoria

Current quote data

CQD

Dados da cotação atual

VPI

VPI

Vistoria Prévia

NCB return data

NCB

Bonus de ausência de sinistro

Quote bound

QB

Aceitação da cotação

Fonte: o Autor

3.2 Revisão dos resultados obtidos na conversão BPMN para SBVR.
A partir do corpus verificamos que, apesar da correção dos verbos do Inglês em
terceira pessoa, há erros gramaticais que dificultam o entendimento do texto em
inglês estruturado. Por exemplo: o verbo inglês “Submit” é um verbo transitivo que
exige um objeto que não está explicitado no documento original. O objeto ficaria
subentendido dessa forma, indicando lacunas nas definições.
O diagrama BPMN do corpus não representa um modelo de processos de negócio.
Observando cada uma das atividades, é possível verificar que elas se referem a
funções do aplicativo e indicam o comportamento que o operador do sistema deve
ter. Não se está referindo a regras de negócios, portanto, mas a condições de
operação do sistema. Como o projeto se constituía de uma adaptação de um
sistema já construído para uma nova realidade, o documento classificado como
“Business Requirement” na verdade se constituí de descrição de funcionalidades do
sistema e necessidades de adaptações. Ele é uma expressão do problema citado na
motivação deste estudo que é o da falta de conhecimento comum sobre métodos,
técnicas e ferramentas para definição de requisitos entre os participantes do projeto.
Há menção em condicionais a resultados de atividades não declaradas, como se o
procedimento estivesse implícito na pergunta. Por exemplo, no fluxo “9.Press Next”,
“10.Automatic UW Rule Pass?”, “12.Crivo Related Data Change?” indica que
“9.Press Next” dispara atividades de atualização dos dados relacionados as regras
de subscrição que não estão explicitadas no diagrama BPM. O método de conversão
proposto por Malik não evidenciou esse problema, por partir do pressuposto que o
diagrama BPMN está perfeito, sem falhas. Há uma lacuna no processo de conversão
portanto, pois não é possível indicar falhas na construção do diagrama BPMN,
indicando que o método aceita qualquer entrada.
Alguns problemas podem ser mitigados, partindo-se de uma validação prévia do
diagrama BPMN. Quando submetido o diagrama do corpus a validação do Bizagi,
além do uso não convencional da notação BPMN para expressar comportamento do
software, foi possível notar erros na utilização dos gateways. Esse elemento da
notação BPMN serve para expressar decisões ou pontos de convergência dos fluxos
de atividades, um dos dois, mas não os dois ao mesmo tempo. O que significa que o
gateway fará exclusivamente a confluência ou exclusivamente a decisão.

Como se pode ver no diagrama passado para o Bizagi, o gateway 16 recebe fluxos
do gateway 13 e gateway 15 e distribui fluxos para as atividades 17, 18 e 19,
atuando dessa forma ao mesmo tempo como Decisão Complexa e União Complexa.
O Bizagi faz a crítica e indica o erro, exibindo a mensagem: “Um gateway deve ser
utilizado para dividir o fluxo ou para uni-lo, as duas ações não são suportadas no
mesmo gateway”, indicando o diagrama 16.

Figura 8 - Diagrama BPMN obtido pelo Bizagi

Fonte: o Autor

O resultado apresentado é uma conversão do BPMN para um formato SBVR sem
que regras de negócio sejam obtidas ou explicitadas. O que há são decisões do tipo

IF-THEN, fazendo com que a leitura das sentenças obtidas em SBVR seja de
maneira procedural, isto é, para se ter uma ideia do que se está tratando é
necessário uma leitura sequencial em que nenhuma sentença possa ser isolada sob
pena

de

perda

do

significado.

Os

elementos

funcionam

em

contexto,

sequencialmente, sem constituírem uma proposição de verdade.
No entanto, algumas características do diagrama, expressas por seus elementos,
remetem a regras de negócio. O elemento de decisão “Automatic UW rule pass?” se
refere explicitamente a uma regra de subscrição, a regra de subscrição automática.
E desvia o procedimento dependendo da decisão, para uma atividade de “Manual
UW” ou para uma sequência de atividades que podem culminar na aceitação do
risco (“Quote Bound”) ou na sua rejeição (“Decline Quote”).
A sequência de atividades decorrente da decisão sobre “Automatic UW rule pass?”
condiciona a aceitação final (“Quote Bound”) para a subscrição automática a
obtenção de dados da atividade CRIVO (“Trigger Crivo”, “Retrigger Crivo”).
3.3 Conversão de OCL para SBVR
O documento (BRD 2011) não contém uma seção de glossário. Em todo o
documento encontram-se definições do que seja “CRIVO”, embora não diretamente.
Na seção “2 – Process New Business”, sub-item “2.1 Business Requirement” o
símbolo CRIVO é mencionado como uma das interfaces requeridas.
Na seção “2.5 – Process”, sub-item “2.5.1 – Quick Quote”, está o diagrama BPMN
convertido aqui em SBVR na seção anterior, há uma tabela de cada passo do
diagrama BPMN, reproduzida na tabela 3.

Tabela 3 - Excerto do documento BRD 2011
Ref

Sub-Process

Pre- Sub-Process Description

Validation

No.

condition

Step
1

User
creates
new Operation user inputs all the N/A
quotation via Quick Quote mandatory Insurance Data for this
work list
quote.

Ref

Sub-Process

No.

condition

Step
2

N/A

Pre- Sub-Process Description

Validation

Operation user clicks “Calculation” N/A
button to get the premium.
* System calculates the premium not only when
clicking “Calculation” button, but also entering the
tabs of “Payment Info” and “Coinsurance Info”,
adding new installment options, etc. But system
can only validate Auto UW Rule and trigger
CRIVO in clicking “Calculation” and “Next” button.

Step
3

N/A

System checks the Automatic UW
rule.

Automatic
UW Rule

Step
4

Automatic
UW
validation fails.

rule System displays MSG_001 on the N/A
top of Policy Main Page, and the
premium remains 0.

Step
5

Automatic
UW
validation passed

rule CRIVO interface is triggered to get N/A
the premium calculation factor and
UW reference result.
* System will check whether the CRIVO related
data is changed if the quote is returned from
Manual UW or Quote Bound. CRIVO will be retriggered only when its related data is change.

...

…

…

...

Fonte: (BRD, 2011)

No passo 5, a regra de subscrição automática “Automatic UW rule validation passed”
é testada a partir do acionamento da interface CRIVO. A descrição está assim:

“CRIVO interface is triggered to get the premium calculation factor and UW reference
result.”

Essas informações não são suficientes para que qualquer leitor possa entender
como a regra de subscrição automática funciona. É possível avaliar que a interface
CRIVO traz dados, apurando um fator e uma referência de subscrição.

O que consta no próprio documento é uma seção para detalhar o retorno da
interface “CRIVO” para referência de subscrição. Na seção “CRIVO Return Rule” há
um formato de descrição (página 30 Seção CRIVO Return Rule) que pode ser
descrito em OCL:

CRIVO Activity stated in OCL
Context Quote inv CRIVO:
Self.return = “A” implies Quote.NextActivity = “GenerateQuotationForm”
Self.return = “P” implies Quote.NextActivity = “ManualUW”
Self.return = “R” implies Quote.NextActivity = “Decline”
Self.time() > 50s implies Quote.NextActivity = “ManualUW”

Fazendo a tradução de OCL para SBVR em sintaxe concreta, teremos:
CRIVO Activity translate to SBVR Concrete Syntax
The rule is a proposition meant by a necessity formulation
. The necessity formulation embeds a logical operation
.. The logical operation introduces a variable v1
… The variable v1 ranges over the concept “CRIVO.Return”
.. The logical operation has an operand1 that is “next activity”
…The operand1 receives “Generate Quotation Form” when V1 = “A”
…The operand1 receives “Manual UW” when V1 = “P”
…The operand1 receives “Decline” when V1 = “R”

Da sintaxe concreta para o Inglês Estruturado:
CRIVO Activity translate to SBVR Structured English
If Crivo.Return is “A” then it is necessary that next activity is Generate Quotation Form.
If Crivo.Return is “P” then it is necessary that next activity is Manual UW
If Crivo.Return is “R” then it is necessary that next activity is Decline

Comparando o resultado obtido pelas passagens da seção CRIVO Return Rules,
página 30 do documento do corpus “BRD,2011” para o OCL, depois para a sintaxe
estruturada e depois para o inglês estruturado, chegamos a resultado semelhante a
tradução do BPMN.

Ambos as traduções, embora estejam nomeadas como descrição de regras, são
decisões procedurais sem valor de verdade, não constituindo uma proposição.
Segundo CABOT et al. (2010), embora a OCL possa ser utilizada para especificar
contratos de pré/pós- condições, a tradução não deveria incluí-las, porque aspectos
dinâmicos não são parte do escopo da SBVR.

3.4 Discussão dos resultados obtidos até aqui
Com a aplicação de técnicas de tradução de BPMN para SBVR e OCL para SBVR
não foi possível chegar a resultados que tenham obtido regras de negócios. Isso
ocorre porque, além de o documento ser direcionado à definição do comportamento
de um software, os termos utilizados não revelam as atividades que nomeiam
fazendo com que as regras fiquem implícitas. Por exemplo, a sequência inicial de
atividades e decisão:
Atividade 1: “Input insurance data”
Atividade 2: “Press calculation”
Decisão: “Automatic UW Rule pass?”
A atividade 2 traz implicitamente que a validade da subscrição automática deva ser
validada a partir dos dados informados. Entre os “conceitos-verbais” não há
repetição dos “conceitos-nominais”, sendo a única ligação entre eles os fluxos
definidos no diagrama BPMN. Quando se converte a sequência para SBVR, com a
perda dos fluxos de sequência, os termos ficam desconectados e o sentido se
perde, obrigando a leitura de toda a definição para que se evidencie o sentido.
Há, no entanto, um ponto de verificação importante: ambas traduções, a primeira a
partir do diagrama BPMN e a segunda a partir de OCL, obtendo SBVR, são
consistentes, não revelando ambiguidades entre as partes do documento que se
referem à mesma decisão.

É possível que a separação entre a definição dos procedimentos e a definição dos
campos que definem as decisões, presente no documento, esteja impedindo que as
regras sejam evidenciadas. No próximo passo da análise do corpus, volta-se para a
descrição de campos e regras presentes em outras partes do documento.
3.5 Buscando as informações sobre os campos e relacionando-os às decisões
Na seção “2.8 UI” (User Interface) do documento “BRD 2011” está descrita a
interface com o usuário. Nessa seção pode-se acessar os campos que serão
preenchidos no sistema durante a atividade “Activity 1: Input Insurance Data”. Como
pode ser verificado pelo fluxo das atividades do BPMN “Quick Quote” na sequência
de atividades 1,2 e 3, após a entrada dos dados do seguro, o procedimento do
sistema requer que o botão de cálculo seja pressionado (“Activity 2: Press
Calculation”). Em seguida é testada a condição de subscrição automática (“Decision:
Automatic UW rule pass”).
Tomando-se o exemplo dessas 3 atividades, pode-se, com o intuito de estabelecer
os termos em termos-nominais e termos-verbais, garantindo que a sequência seja
explicita também no texto, tem-se a sequência de atividades e decisão aferida
abaixo:
Sequência aferida
“Activity 1: Input Insurance Data”
“Activity 2: Check Insurance Data”
“Decision: Insurance Data allows automatic UW?”
Dessa maneira, como o Termo-Nominal “Insurance Data” se repete na nomeação
das atividades e na decisão, explicita-se que a subscrição automática depende do
conteúdo desses dados informados.
Ainda não se tem as regras de negócio para a subscrição automática, mas já é
possível determinar que os dados informados definirão a sequência do fluxo de
atividades. O que falta é a explicitação desses dados informados.
Na seção 2.8.3 do documento “BRD 2011” esses dados estão definidos em uma
planilha anexa ao documento, bem como as condições e a regra de subscrição
associada. Seguindo as orientações dessa seção tem-se por exemplo:

“Insurance Data: Main driver age”
“Condition: Main Driver age is >75 or <23”
“UW Rule: Declined”
Combinando a sequência aferida com o dado e a condição, tem-se:
“Activity 1: Input Main driver age”
“Activity 2: Check Main driver age”
“Decision: Main driver age is >75 or <23”
Usando a sequência aferida complementada com o dado e a condição como base
para um diagrama BPMN e traduzindo esse diagrama para SBVR da mesma
maneira anterior tem-se:
It is necessary that the user inputs Main Driver Age. It is necessary that user press
check Main Driver Age. If Main Driver Age less than 23 or more than 75 it is
necessary to display warning message without premium.
3.6 Conclusão sobre análise do documento (BRD 2011)
As modalidades obtidas a partir de um documento que não teve como foco o
negócio em si, mas o funcionamento de um software, não permite chegar a regras
de negócio bem construídas. É possível observar que procedimentos de operação
do software aparecem no mesmo nível de abstração que fragmentos de regras de
negócio, nas modalidades obtidas. Além disso, o uso equivocado das linguagens de
definição de requisitos de software, que aparecem com o foco no procedimento de
operação do software, baixando o nível de abstração, impede que haja uma
consistência mais ampla entre os próprios elementos do documento. A falta de um
glossário com uma definição mais clara dos termos utilizados, indica que a definição
de vocabulários e regras deve preceder esse tipo de documento, de modo a
normatizá-lo, eliminando as inconsistências, repetições e lacunas. O contrário, obter
os vocabulários a partir de traduções desses documentos, se revela trabalho
improdutivo.
O documento também se repete no conteúdo, utilizando formas distintas para tratar
o mesmo assunto. O BPMN criado é “parafraseado” em uma estrutura similar a um
Caso de Uso ou em tabelas de definição passo-a-passo. Todos os recursos são

utilizados para definir os mesmos procedimentos de operação do sistema, como
forma de reafirmação do descrito anteriormente.
No intuito de obter as regras de negócio de forma mais homogênea, evitando-se as
dificuldades encontradas do documento BRD 2011, dá-se seguimento ao trabalho de
análise do corpus, escolhendo-se o documento de condições gerais do negócio.
Esse documento é exigido pela SUSEP para que o negócio seja autorizado e o
CG2013, integrante do corpus, estabelece as condições de comercialização do
produto Automóvel, o mesmo produto em foco no documento BRD2011. Para o
suporte às condições técnicas do produto de seguro de automóvel, acrescenta-se a
análise o documento da nota técnica do produto “NT 2013”, também exigido pela
SUSEP para a autorização de comercialização do produto.

4 SEGUNDA ANÁLISE DO CORPUS: DOCUMENTO ADICIONAIS
Durante o exercício de análise do documento (BRD 2011) foi possível identificar por
conta da decisão “Insurance Data allows automatic UW?” constante no diagrama
BPMN analisado que a atividade de subscrição pode ocorrer manualmente ou
automaticamente, dependendo do conteúdo dos dados informados pelo operador.
Esses dados são submetidos a uma interface “CRIVO” que encaminha uma decisão
sobre a subscrição automática, subscrição manual ou rejeição do seguro.
Conforme descrito na nota técnica (NT 2013), também constante do corpus, a
interface “CRIVO” é um fornecedor de sistema de aceitação de risco. Aceitação de
risco e subscrição podem ser entendidos como sinônimos nesse caso.
Embora não haja uma descrição completa da função que desempenha o sistema
CRIVO, sendo uma ferramenta de mercado é possível concluir sobre sua
funcionalidade. Resumidamente, o sistema atua como um gateway de consultas a
bases de dados externas ao ecossistema da seguradora, permitindo que dados
complementares sejam obtidos ou dados sejam confirmados. Por exemplo, ao
informar o CPF de uma pessoa física, pode-se obter o nome associado a esse
código consultando-se o site da receita federal. O sistema CRIVO faz a integração
dos dados da receita federal (e de mais 350 fontes de dados externas) ao sistema
de subscrição da seguradora, além de permitir a programação de uma árvore de
decisão, baseada nos dados obtidos.

Dessa maneira, a partir de condicionais programadas e alimentadas pelas fontes
externas, um negócio de seguro pode ser aceito ou rejeitado.
Os primeiros dados a serem avaliados são os dados do principal condutor do veículo
segurado.
O documento (CG,2013) estabelece quais os dados devem ser informados para
essa avaliação (Tabela 3).

Tabela 4 - Questionário de risco

Questionário de Avaliação do Risco
Segurado
Nome do Segurado
CPF
Sexo
Estado Civil
Relação com o Condutor

Fonte: CG 2013

A nota técnica (NT,2013) descreve as condições de aceitação do seguro, que serão
automaticamente avaliadas pelo sistema Crivo.
As condições gerais são constituintes do documento apólice de seguro e são
aprovadas pela SUSEP conjuntamente a nota técnica de carteira. Ambos
documentos regem as condições e as fórmulas de cálculo do preço do seguro. São
documentos oficiais da companhia e seguem a normativa da agência reguladora.

4.1 Obtendo o inventário de regras e definições a partir do marco regulatório
A partir do protocolo de Abi-lahoud (2013), faz-se a leitura da nota técnica para
obtenção das modalidades e os termos verbais e nominais da SBVR.
Três abordagens foram consideradas para a escolha do texto do corpus a ser
analisado:


O processo analisado e destacado da documentação anterior foi o processo
“Cotação de novos negócios”. Todo o negócio de seguro tem início por uma
cotação, portanto esse processo precede a emissão das apólices e deve
trazer os principais conceitos dessa indústria. Como é o primeiro passo do
relacionamento do possível segurado, os termos fundamentais deverão estar
ao menos nomeados. Pretende-se que, ao priorizar os termos fundamentais,
seja estabelecida uma tessitura entre os conceitos, de modo a estabelecer o
significado do todo.



Analisar o documento completo implicaria em uma repetição do método para
cada um dos processos definidos. Assim, para o que considera este trabalho,
não há diferença entre definir o escopo como o processo de cotação ou o
processo de cancelamento. O método não é diferente, não depende do
escopo, assim que a escolha é pela parte que representará o todo.



O objetivo é estabelecer o entrelaçamento dos documentos que compoem o
corpus. Dessa maneira, espera-se que um documento possa complementar o
outro, preenchendo lacunas e resolvendo ambiguidades.

O excerto utilizado será uma seção “Consultas sobre restrições financeiras dos
segurados”, primeiro passo para a cotação:
“Com o objetivo de avaliar o comportamento dos segurados, e também
de mitigar a possibilidade de fraudes, a seguradora irá avaliar se os
segurados possuem restrições de crédito que possam gerar
reclamações indevidas de sinistro visando ganhos com o recebimento
da indenização, em função da apólice representar uma garantia de
pagamento do bem a valor real de mercado do mesmo ou a valor
fixado no momento da contratação do seguro.
As variáveis analisadas são:
• Data da restrição financeira;
• Tipo da restrição financeira;

• Valor da restrição financeira;
• Existência de sinistros nos últimos 3 anos;
• Veículos sem restrições técnicas, histórico de sinistros e a valor de
mercado;
• Segurados sem multas e/ou restrições para guiar.
Com base nestas informações a seguradora poderá tarifar o seguro de
acordo com o risco ou recusar o seguro quando se tratar de restrições
agravantes, com valores elevados e/ou alto volume de restrições.”

A partir do excerto do texto das condições gerais (tabela 4) identifica-se a seguinte
modalidade:
1. Obrigação: O segurado deve informar os dados nome, cpf, sexo, estado
civil e relação com o principal condutor.
A partir do excerto do texto da nota técnica identifica-se as seguintes modalidades:
2. Possibilidade: O preço do seguro pode ser agravado caso o segurado
apresente restrições financeiras.
3. Possibilidade: O preço do seguro pode ser agravado caso o segurado
apresente sinistros nos últimos 3 anos.
4. Obrigação: O veículo segurado não deve apresentar restrições técnicas.
5. Obrigação: O veículo segurado não deve apresentar histórico de sinistros.
6. Possibilidade: O veículo segurado pode ser avaliado pelo valor de
mercado.
7. Possibilidade: O veículo segurado pode ser avaliado por valor fixo
determinado.
8. Possibilidade: O seguro pode ser recusado caso o segurado apresente
histórico de multas.
9. Possibilidade: O seguro pode ser recusado caso o segurado apresente
restrições para dirigir.
Para cada modalidade, destaca-se a palavra chave modal, os conceitos-nominais
(noun-concepts) e os conceitos-verbais (verb-concepts) relevantes, conforme
exemplo abaixo, extraído do Anexo 1.

1. É necessário que cada segurado informe os dados de identificação cpf, nome,
sexo, estado civil, relação com o condutor.

4.2 Definições SBVR a partir do glossário e das regras identificadas.

A partir das regras identificadas passa-se à definição dos termos-nominais e os
termos-verbais. Para a definição dos termos, utilizaremos a seção “1.Glossário” do
documento “Nota Técnica” (NT,2013) e da seção “Glossário” do documento de
condições gerais de seguro auto (CG,2013). De modo a estabelecer a tessitura entre
os termos, algumas definições poderão ser modificadas para introduzir outros termos
também descritos nos glossários, ampliando a definição e a intertextualidade.
Ambos glossários definem termos coincidentes. Serão escolhidas as definições que
melhor se adequarem para o formato SBVR, levando-se em conta as
recomendações de Haarst (2013).

(CG) SEGURADO - Pessoa física ou jurídica que, tendo interesse segurável,
contrata o seguro em seu benefício pessoal ou de terceiros.
(NT) APÓLICE - Contrato de seguro que discrimina o bem ou interesse segurado, às
coberturas contratadas e os direitos e obrigações do Segurado e da Seguradora.

(CG) APÓLICE - Documento que formaliza o contrato de seguro, discriminando as
coberturas e garantias contratadas, bem como os direitos e deveres das partes
contratantes.
(CG) VIGÊNCIA - Prazo que determina o início e término da validade das garantias
contratadas.
(NT) PRIMEIRO RISCO ABSOLUTO - É aquele em que a Seguradora responde
pelos prejuízos até o montante do Limite Máximo de Indenização (LMI).
(CG) RISCO – Evento incerto e aleatório (data incerta), possível, concreto, lícito e
fortuito (que independe da vontade das partes contratantes) e contra o qual é feito o
seguro.

(NT) SINISTRO - É a ocorrência de um evento danoso, afetando um Segurado (ou
terceiro, no caso do Seguro de Responsabilidade Civil), previsto e coberto pelo
contrato de seguro. É a concretização de um risco coberto. Caso não esteja coberto
pelo contrato de seguro, é denominado risco excluído, sinistro não coberto ou evento
não coberto.
(CG) SINISTRO - Ocorrência de acontecimento (sic) previsto no contrato de seguro,
de natureza súbita, involuntária e imprevista, para qual foi contratada a cobertura do
seguro.
(CG) LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR COBERTURA (LMI) – Limite fixado

nos contratos de seguro, representando o valor máximo de responsabilidade
assumida pela Seguradora para cada cobertura contratada.
(NT) PRÊMIO: Preço do seguro, ou seja, é a importância paga pelo Segurado à
Seguradora em decorrência da contratação do seguro.
(NT) HISTÓRICO DE SINISTRO DO SEGURADO

Análise do histórico de sinistros dos segurados
Será realizada uma análise sobre a existência de sinistros no mercado
segurador, na base de Registros Nacionais de Sinistros, da Federação
Nacional das Seguradoras, com o objetivo de aprimorar a análise do
seguro garantindo uma precificação justa a cada cliente conforme seu
historio e, principalmente a garantindo à Seguradora uma boa seleção
de riscos que lhe mantenha em condições de operar com segurança e
rentabilidade.
A seguradora limitará sua aceitação quando constatar que existem 2
ou mais eventos de roubo ou furto e/ou colisão para o segurado no
período de 3 anos.

(NT) VISTORIA PRÉVIA: obtida do item abaixo descrito.
Análise dos veículos através de vistoria prévia
A avaliação prévia dos veículos consiste em garantir que não existam
seguros contratados em veículos já sinistrados e, principalmente,
garantir que os veículos segurados pela seguradora estejam em boas
condições físicas e técnicas, com sua documentação regularizada
evitando possíveis fraudes com veículos adulterados ou clonados.

(NT) Histórico de multas: obtida do item abaixo descrito.

Análise do histórico de multas dos segurados
Com o intuito de ter um prêmio diferenciado para segurados que não
possuem multa de trânsito, fomentando um bom comportamento ao
volante, e também visando avaliar o risco com precisão, aprimorando
as regras de aceitação, serão efetuadas consultas de multas aos
DEPARTAMENTOS ESTADUAIS DE TRANSITO (DETRAN) do
condutor do veículo, indicado no momento da contratação do seguro.
Através da análise dos tipos de multas e sua possível relação entre o
risco de sinistro e o veículo segurado, a Seguradora classificou as
multas e estabeleceu limites de aceitação. Além disto, foi estabelecido
uma quantidade de pontos para que seja possível conhecer o perfil do
segurado quanto a sua conduta na utilização e guarda do veiculo
segurado. Se a soma de pontos for classificada como grave, não
aceitaremos o risco.

4.3 Definições dos Conceitos-nominais

A partir do glossário e dos conceitos nominais identificados nas modalidades, obtémse as definições dos conceitos nominais, conforme exemplo abaixo extraído do
Anexo 1.
segurado
Definição: Uma pessoa física ou jurídica que possui uma apólice vigente.
apólice vigente
Definição: Uma apólice em vigência numa determinada data.
apólice
Definição: Documento que formaliza o contrato de seguro, discriminando as

4.4 Definições dos Conceitos-verbais

A partir dos conceitos verbais identificados nas modalidades, obtém-se as definições
dos conceitos verbais, conforme exemplo abaixo extraído do Anexo 1.
segurado informe os dados de identificação
Definição: o segurado concorda em fornecer os dados solicitados de sua
identificação oficial
restrições financeiras do segurado agravam o preço do seguro

Definição: restrições financeiras aumentam o preço do seguro.

4.5 Definições das características dos conceitos-nominais
Seguindo o protocolo de Lahoud (2011) o último passo será a definição das
características dos conceitos nominais, conforme exemplo abaixo extraído do Anexo
1.
segurado tem cpf
segurado tem nome

4.6 Avaliação dos resultados da análise do documento de Condições Gerais

Os resultados obtidos até aqui, com a criação do inventário de regras e o
vocabulário de definições, parecem demonstrar uma maior aderência dos
documentos regulatórios a uma interpretação pelo SBVR. A identificação de
modalidades resultou em um conjunto de regras no padrão SBVR e se revelou
produtivo para a definição dos termos do vocabulário. Os termos chave da indústria
de seguros estabelecem uma tessitura de significados que permite a criação do
contexto onde a terminologia estará empregada.
Ocorre que a leitura das modalidades obtidas parece gerar ambiguidade. Exemplo: a
modalidade identificada durante o exercício e extraída do anexo 1 abaixo.
É possível que as restrições financeiras do segurado agravem o preço
do seguro.
Para um leitor iniciado na lógica modal, a leitura do “É possível que” deve remeter à
noção do operador modal de possibilidade. Para um leitor menos familiarizado com
operadores

modais

a

possibilidade

gera

ambiguidade,

não

indicando

conclusivamente se as restrições financeiras agravam o preço. Não fica claro
quando agravar o preço do seguro.
Uma possível explicação para isso é que os documentos de condições gerais e a
nota técnica são a base para que a agência reguladora (SUSEP) fiscalize as
operações das seguradoras, bem como seus demonstrativos financeiros. Há uma

intenção deliberada em deixar espaço para maior flexibilidade para a subscrição de
riscos, de modo que a prática seja mais conservadora do que prevista no documento
fundador do negócio. Ou seja, tomando o exemplo em questão, se a seguradora
decidir não impor agravamento de preço por restrições financeiros no futuro, isso
não implica em descumprimento das condições gerais, registradas no órgão
regulador.
No entanto, na prática, há uma sistemática na consulta às restrições financeiras e
uma aplicação automática desse agravamento a partir de uma árvore de decisão,
definida no documento BRD anterior.
Para resolver essa ambiguidade exposta pela modalidade, há que se retornar ao
documento BRD e buscar os elementos que permitam maior clareza da aplicação
dessa regra. Também há que se reescrever a modalidade de modo a transformar a
regra-conselho em regra estrutural.
Outra questão se refere às características do conceito-nominal veículo segurado.
Enquanto que para o conceito segurado as características que permitem a
identificação da pessoa proponente constam no documento avaliado, para o veículo
segurado não há menção a nenhuma propriedade que permita identificá-lo. Não há
nenhuma regra explícita indicando que o veículo será identificado e como o será.
Portanto, a modalidade que implica em restrições técnicas não é uma
consequência lógica de nenhuma outra definição. Também não estão explícitas as
restrições técnicas que podem impedir a aceitação do risco pela seguradora. Aqui, o
problema exige complementar as definições de um texto normativo, com uma
estrutura mais definida, o que parece ocorrer no documento BRD constante do
corpus, a exemplo do que ocorre com restrições financeiras.
Para que a transformação do resultado obtido em uma ontologia OWL2 ocorra sem
lacunas, a seção 4.7 tem como objetivo complementar o método utilizado até aqui,
mesclando as definições de atributos e regras contidas no documento BRD.
Esse desenvolvimento do exercício também implicará na condição bilingue das
definições do inventário de regras e do vocabulário, ambos sendo construídos pelo
método proposto. A partir da extensão da definição do inglês estruturado, para o
português estruturado, os termos poderão contar com definições bilíngues,

garantindo o entrelaçamento do texto em inglês com os textos em português
constantes do corpus.

4.7 Transformação de SBVR em OWL2

Conforme destacado na seção anterior, o objetivo desta seção é incluir as regras e
propriedades descritas no documento BRD, permitindo desambiguar as regras,
transformando os conselhos dependentes dos conceitos-nominais restrições
técnicas e restrições financeiras.
O primeiro passo é incluir as características dos conceitos-nominais na definição
geral, acrescentando mais um passo no protocolo de Abi-Lahoud (2011). Algumas
características requerem definições extensionais para que as condições de
agravamento ou recusa do risco sejam explicitadas. O que vai gerar a explicitação
de regras estruturais. O exemplo abaixo foi extraído do Anexo 1:
classificação da vistoria prévia
Definição: tipo de característica do veículo segurado que estabelece a pontuação
obtidos no procedimento de vistoria prévia equivalentes ao estado geral do veículo.
classificação da vistoria prévia tem pontuação
Definição: A vistoria prévia atribui pontuação ao estado geral do veículo.
pontuação
Definição: entendimento implícito
pontuação tem definição extensional
definição extensional de pontuação:
1. Estado geral do veículo aceitável
2. Estado geral do veículo sujeita a análise posterior
3. Estado geral do veículo rejeitado.
pontuação 2 incorre em restrição técnica
pontuação 3 incorre em restrição técnica
Tipo de conceito: papel situacional
Definição: veículo segurado tem restrição técnica

Descrição: o veículo segurado é rejeitado por possuir uma restrição técnica, violando
a necessidade.
É obrigatório que o veículo segurado não apresente restrições
técnicas.

Dando seguimento à extensão do protocolo, as características de restrições
financeiras ficam definidas, explicitando quais restrições financeiras agravam o
prêmio do seguro. O exemplo abaixo foi extraído do Anexo 1.
análise de crédito
Definição: avaliação de segurado que consiste em obter dados para a classificação
de sua situação financeira.
classificação da análise de crédito
Definição: tipo de característica do segurado que estabelece a existência de
restrições financeiras.
Restrições financeiras tem data da restrição
Tipo de conceito: papel situacional
Definição: data em que as restrições financeiras foram atribuídas ao segurado
Restrições financeiras tem valor da restrição
Tipo de conceito: papel situacional
Definição: valor em moeda corrente das restrições financeiras
Restrições financeiras tem tipo de restrição
Tipo de conceito: papel situacional
Definição: classificação da restrição financeira
tipo de restrição tem definição extensional
definição extensional de tipo de restrição:
1. Restrição que impede a aceitação do risco.
2. Restrição que não impede a aceitação do risco dependendo da data.
3. Restrição que não impede a aceitação do risco dependendo da data e do
valor.

4. Restrição que não impede a aceitação do risco dependendo do valor.

tipo de restrição1 incorre em recusa do seguro
tipo de restrição2 incorre em agravamento de prêmio
tipo de restrição3 incorre em agravamento de prêmio
tipo de restrição4 incorre em agravamento de prêmio
Tipo de conceito: papel situacional
Definição: segurado tem restrições financeiras

A partir da complementação do protocolo de Abi-Lahoud as restrições técnicas ficam
caracterizadas como inerentes ao veículo e as restrições financeiras são
categorizadas, esclarecendo o conselho.
Para

essa

complementação,

vários

conceitos

SBVR

foram

introduzidos.

Considerando que a cada uso do padrão SBVR está-se estendendo a definição
original do mesmo padrão, é necessário fazer a definição do português estruturado e
o relacionamento entre os conceitos de maneira bilíngue. A próxima sessão tratará
da definição da sessão SBVR bilíngue, definindo as linguagens e vocabulários
externos a que este trabalho faz referência.

4.8 O contexto do vocabulário de negócios seguros

As definições contidas no contexto do vocabulário de negócios de seguros de uma
determinada empresa estabelecem as comunidades e sub-comunidades, seus
vocabulários e corpo de conhecimento compartilhado, além do inter-relacionamento
dessas definições.
Os exemplos abaixo foram extraídos do Anexo 1.
A indústria do seguro de automóveis
Definição: a comunidade semântica que é o grupo de pessoas que trabalha no
negócio de seguro de automóveis

O negócio de seguro de automóveis
Definição: o corpo de conhecimento compartilhado que é o conjunto de
documentos que são geralmente aceitos como importantes por toda a indústria de
seguros de automóveis.
Necessidade: Negócio de seguro de automóveis é relevante a indústria do
seguro de automóvel
Necessidade: Negócio de seguro de automóveis é relevante para a comunidade
da companhia seguradora.
Companhia seguradora
Definição: a seguradora internacional que comercializa sob uma denominação e
marca conhecida.

4.9 Definições bilíngues em padrão SBVR.
Os documentos utilizados para a obtenção de regras e vocabulários no padrão
SBVR estão escritos em português e inglês. O resultado dos exercícios até aqui,
reunidos no apêndice 1 privilegiaram a língua portuguesa, considerando que nesta
língua estão escritos os documentos que propiciaram o exercício mais produtivo.
Para a desambiguação retornou-se aos documentos “BRD” escritos em Inglês, mas
as traduções não foram explicitadas.
Também é importante notar que o objetivo deste trabalho é gerar um documento que
possa ser distribuído entre equipes que tenham o português ou o inglês como língua
funcional. A contribuição que se busca é promover o entendimento do assunto
tratado, negócio do seguro, entre equipes de diversas nacionalidades e com
domínios de conhecimentos distintos. Equipes multidisciplinares, que sejam
compostas por profissionais de diversas áreas e multiculturais, que ao menos falem
o inglês com língua funcional.
Em razão do exposto, a contextualização dos vocabulários será em inglês e
português, o que exige a tradução dos termos. Note-se que a mera tradução pode
prejudicar o entendimento. Como sabemos, a sinonímia nem sempre é perfeita, o
que impõe que certas definições passem por abstrações da linguagem,

contextualizando o termo, de modo a garantir a comunicação e o melhor
entendimento.
Ocorre que esse exercício pode levar a questões metafísicas de filosofia da
linguagem. Sendo o seguro uma atividade fortemente embasada em ciências como
estatística, direito e sociologia, a definição dos termos pode derivar a questões muito
mais amplas do que as que se propõe este trabalho. O que não elimina a
necessidade de que certo nível de abstração seja atingido.
Para restringir o alcance desse trabalho, ao mesmo tempo que se propõe atingir o
objetivo de obter os vocabulários em padrão SBVR bilíngue, as definições se aterão
aos conceitos principais presentes do inventário já apresentado. Não há a
preocupação de fechar completamente o domínio do que foi estudado,
especificamente a indústria do seguro de automóveis, mas sim de delinear um
método que permita ser levado adiante, complementado as definições na base da
necessidade.
Destacaremos os conceito-nominais “restrição técnica” e “restrição financeira”. Em
consultas prévias aos dicionários de referência, ambos conceitos não estão listados,
o que pode ser entendido como vocabulário específico do contexto da empresa e
deverá ser relacionado e definido a partir de outros termos. A tradução para o inglês
também vai requerer a abstração dos termos para contextualização nas
comunidades linguísticas em que a atividade de seguros será desempenhada.
Outro aspecto importante é o entendimento de que todo novo vocabulário e
inventário de regras definido em padrão SBVR é uma extensão da própria SBVR
original. Sendo esse padrão definido em inglês estruturado, a definição dos termos
do português utilizado para obter o inventário, presente no Anexo 1, requer que
parte do português estruturado também esteja definido. O exemplo abaixo exibe a
definição do conceito nominal segurado, necessário para a definição do conceitonominal “restrição financeira” que se quer destacar.
Conceito-nominal tem extensão em língua inglesa
Definição: os conceitos nominais em português tem conceitos nominais equivalentes
em língua inglesa.
Descrição: todos os conceitos nominais expressos em português são traduzidos
para a língua inglesa com verificação pragmática, isto é, considerando o uso em
cada língua.

Necessidade: todos os conceitos-nominais tem equivalência entre português e
inglês.
Língua inglesa tem termos do Dictionary of Insurance Terms – Barron’s
Business Guides
Conceito-nominal é o mesmo que Noun-concept
Conceito geral: conceito verbal
Definição: operação lógica de equivalência com dois operandos que define a
extensão bilíngue.
extensão bilíngue
conceito geral: extensão
Definição: extensão que corresponde a tradução do termo para o inglês
Noun-concept has a definition
General concept :characteristic
Definition: necessary characteristic of a English translated term
Possibility: Noun-concept definition is a term of Dictionary of Insurance Terms
– Barron’s Business Guides
1. segurado
Conceito geral: Conceito-nominal
Definição: Uma pessoa física ou jurídica que possui uma apólice vigente.
segurado é o mesmo que Insured
Insured
Definition is a term of Dictionary: party covered by an insurance policy.
segurado tem cpf
Conceito geral: Característica necessária
Definição: código de pessoa física
Cpf é o mesmo que SSI
SSI
Definition: social security number

5 TRANSFORMANDO UM INVENTÁRIO DE REGRAS SBVR EM OWL2

Esta seção do trabalho apresenta um ensaio de transformação do inventário SBVR
obtido e apresentado no Anexo 1 para o formato OWL2. Busca-se com essa
transformação entender a completude das definições e entrelaçamentos dos
conceitos-nominais e regras do inventário em SBVR de modo a verificar e revisar o
que foi obtido.
Este exercício inicial de conversão de padrão SBVR em OWL2 pretende ser uma
introdução ao trabalho de geração de um inventário que permita inferência
computacional. Há, porém, uma observação a ser feita: ao partir de linguagens de
modelagem de software, tais como considerando que a BPMN e OCL, o inventário
obtido inicialmente não deveria perder essa capacidade computacional, uma vez que
ambos linguagens de modelagem já garantem essa capacidade. O ponto de
expansão é a partir da inclusão do protocolo de leitura de documentos do marco
regulatório, em que a língua natural tem o papel principal.
Sendo assim, a ideia de transformar em OWL2 o inventário SBVR obtido tem que se
ater ao fato da capacidade expressiva do padrão SBVR ser maior do que a
capacidade expressiva da OWL2. Por exemplo, o padrão SBVR admite relações nárias entre os termos definidos, enquanto a OWL2 só permite relações binárias.
(KARPOVIC 2012)
Conforme citado na seção , o ensaio de transformação de SBVR em OWL2 deve
permitir entender as dificuldades e méritos do exercício de obter o inventário SBVR a
partir do corpus escolhido e prover pontos de atenção para exercícios futuro. O
principal objetivo desta seção, portanto, é de avaliar o inventário em sua completude
de definições.
Os exemplos aqui comentados fazem parte do Anexo 2 e foram obtidos a partir das
regras definidas por Karpovic.
Pela regra 1 define-se o vocabulário dos conceitos nominais. Para a transformação
foi necessário especificar o tipo de seguro na definição do conceito nominal. Essa
especialização é desejável por diminuir a generalização das regras, delimitando mais
precisamente o domínio em que elas operam e são definidas.

Regra 1:
SeguroAuto
General concept: vocabulary -> Ontology (SeguroAuto)
Pela regra 3 os principais conceitos nominais são transformados em classes, o que
vai permitir na sequência do exercício a definição das relações entre conceitos
nominais.
Regra 3:
Segurado -> Declaration (Class (Segurado))
Seguradora -> Declaration (Class (Seguradora))
Apólice -> Declaration (Class (Apólice))
Pela regra 4, as relação começam a ser definidas e dão origem aos elementos
iniciais para a formação de regras.
Regra 4:
Apolice é_emitida_por Seguradora ->
Declaration ( ObjectProperty ((é_emitida_por))
ObjectPropertyDomain(é_emitida_por apolice)
ObjectPropertyRange(é_emitida_por seguradora)
Veículo_segurado é_identificado_na Apolice->
Declaration (ObjectProperty ((é_identificado_na))
ObjectPropertyDomain(é_identificado_na veículo_segurado)
ObjectPropertyRange(é_identificado_na apólice)
As regras 6 e 7 fazem a instanciação dos conceitos nominais, tais como Apólice
Vigente e Veículo Segurado.

Na regra 9 as modalidades permitem a transformação das regras para OWL2. E
finalmente, neste exercício inicial, a regra 21, onde são transformados os conceitos
de segmentação e categorização, definindo os domínios de ocorrências de
restrições financeiras.

6 DESCRIÇÃO DO MÉTODO

Esta seção tem como objetivo descrever o método a partir das análises que foram
realizadas. O método em si surge a partir do exercício, que foi planejado desde o
princípio do exercício, mas que foi sendo adaptado a medida da necessidade.
O ponto de partida é a escolha do corpus e o estado em que este se encontra. A
justificativa do trabalho partiu da necessidade de avaliar a realidade de uma
empresa para garantir que a comunicação em projetos de implantação de sistemas
ocorra de maneira mais efetiva, eliminado ao máximo ambiguidades, dificuldades de
lidar com culturas diferentes, línguas diferentes e ambientes de negócio diferentes. A
atividade aqui avaliada, a da indústria do seguro, vai ter forte influência do marco
regulatório e das leis de cada país, dada a complexidade e abrangência na
sociedade em que opera. Sendo assim, apesar de ter um foco internacionalista, não
se trata de generalizar definições de regras e vocabulários para qualquer ambiente
de negócio, mas sim para a atividade que é realizada no Brasil. O fato de ser
internacional é para garantir que os profissionais envolvidos na tarefa de
implantação de um sistema para uma seguradora brasileira possam ter as
referências necessárias para o entendimento em detalhes do que ocorre com a
atividade no mercado brasileiro. Daí a seção bilíngue e a preocupação de conversão
do inventário em formato OWL2.

6.1 Primeiro passo

A escolha do corpus é fundamental. Documentos que sejam relevantes para
empresa devem ser os escolhidos. Os documentos que compõem o corpus aqui
utilizado são documentos oficiais, isto é, comprovam fatos que permitem a
companhia operar. Os documentos de marco regulatório se revelam ricos para o
exercício. Os documentos de definição de sistemas ou requisitos de negócio,
embora sejam importantes em contextos além da tarefa de implantação de sistemas,
dependem da qualidade e domínio das ferramentas de definição usadas pelos
analistas. Esses documentos são oficiais, pois representam evidências para permitir
certas práticas contábeis, tais como depreciação de ativos intangíveis, mesmo

quando não possuem muita longevidade de expressão. Isso quer dizer que durante
o trabalho, os documentos tiveram sua função para a implantação de sistema, mas
como a qualidade e conhecimento das ferramentas pode deixou a desejar, com o
tempo a memória se apaga e o registro é insuficiente.
Documentos de definição de sistemas também são reducionistas, uma vez que já
partem para a instanciação do modelo. Preferivelmente devem-se utilizar
documentos que sejam mais ricos em requisitos de negócios, embora muitas vezes
sejam confundidos com definições de sistemas.

6.2 Segundo passo

Identificar diagramas BPMN, preferencialmente utilizados para processos de
iniciação do negócio. No caso de seguros, são os processos de cotação e emissão.
Dessa forma, entende-se que as principais regras do negócio serão ao menos
referenciadas. Embora BPMN não sirva para a determinação de regras de negócio,
regras de existência, precedência e desvios de decisão permitem delinear o domínio
que será representado no inventário.
6.3 Terceiro passo

Identificar linguagem aproximada a OCL. Sendo UML e OCL ferramentas largamente
ensinadas em cursos de formação de profissionais de análise de sistemas, são
comumente utilizadas em documentos como forma de comunicar o entendimento do
funcionamento da operação do negócio. OCL e UML estabelecem as relações entre
classes e objetos e dessa forma geram algumas sementes de regras. As relações de
cardinalidade podem ajudar a identificar a modalidades deônticas, permitindo a
descrição de regras, ainda que em relações unárias.

6.4 Quarto passo

Uma vez delimitado o domínio por meio da escolha dos processos fundadores do
negócio, recorrer aos textos que exprimem o marco regulatório. No caso da atividade
de seguros, a Nota Técnica, as Condições Gerais e o Clausulado são
obrigatoriamente aprovados pela SUSEP e condicionam a atividade. Sem eles, uma
seguradora não está habilitada a operar. Sendo assim estarão repletos de
elementos e regras, tais como glossários, fórmulas de cálculo de preço e acordos
operacionais, pelos quais a seguradora terá que responder em processos de
fiscalização. Assim sendo, estabelecem o modus-operandi da seguradora, além de
definir quais os elementos deverão ser fiscalizados no futuro.
Esses documentos escritos em língua natural, enriquecerão a geração de regras e a
criação dos vocabulários. O ponto aqui é que existe a necessidade de conhecimento
estrito do negócio que se está modelando, sob risco do inventário ficar incompleto a
ponto de inutilidade.

6.5 Quinto passo

Busca de dicionários, glossários e tesauros da atividade que se está modulando. No
caso, como o objetivo era criar um inventário bilíngue, buscou-se dicionários em
inglês específicos para a terminologia da atividade do seguro. Para o português do
Brasil, foram pesquisadas as organizações governamentais e autarquias que
publicam a regulamentação da atividade do seguro no Brasil. Bancos, farmacêuticas
tem regulamentação específica também. No caso de varejo, pode-se utilizar, por
exemplo, o código do consumidor.

6.6 Sexto passo

Cruzamento entre os elementos dos textos que compõem o corpus, buscando
complementação e desambiguação. Nem sempre os documentos de marco
regulatório expõe toda a regra que estará em vigor. Parte desses documentos possui
definição flexível para permitir margem de manobra a seguradora, nos casos de
evolução do negócio ou porque a prática do negócio revela limites antes

desconhecidos. Com isso, há todo um cuidado com a questão da ambiguidade: em
alguns casos, regras de sugestão se revelam regras estruturais quando comparadas
com as definições de documentos de requisitos de negócio.
6.7 Sétimo passo

Tradução dos conceitos nominais e conceitos verbais. Essa tradução busca criar
referentes em outra linguagem, evitando a tradução literal por meio de uso de
terminologia definida em glossários e dicionários em outras línguas. Sempre que um
determinado termo não constava nos glossários e dicionários escolhidos, buscavase a definição do termo a partir de outras definições constantes nesses glossários.
Por exemplo, Apólice Vigente não possui tradução direta no dicionário de seguros
em língua inglesa (Barrons) utilizado. Foi adotada a definição de período de vigência
(in force term) e apólice (policy), permitindo que o dicionário em inglês fosse lido a
partir da definição para o verbete (in force policy).
A tradução sem suporte do glossário deve ser evitada ao máximo e quando utilizada,
permitir a referência a outros termos constantes no dicionário de modo a apontar
para fatos registrados (referentes).

6.8 Oitavo passo

Transformação do inventário SBVR em formato OWL2, exigindo que conceitos
sejam instanciados e relações sejam complementadas no inventário SBVR inicial, de
forma a permitir o trabalho. Este passo pode prever passos futuros para a
complementação do método de modo a permitir inferência computacional, com a
realização de consultas automatizadas ao inventário, bem como a verificação de
consistência.

7 CONCLUSÃO

O objetivo de obter um inventário bilíngue em padrão SBVR a partir de documentos
existentes parece atingível. O método exposto conseguiu definir 10 regras de

negócios, que por sua vez desencadearam a definição dos conceitos requeridos
para essas regras.
O primeiro aspecto a se avaliar é quanto à escolha dos documentos, e uma vez
escolhidos, no que se ater para o início das conversões. Para o levantamento de
regras, a escolha de documentos do marco regulatório parece ser um foco produtivo.
Sendo o marco regulatório da atividade, as regras estarão explicitadas em maior ou
menor grau. Porém, há que se ater a alguns objetivos não declarados explicitamente
na criação desses documentos regulatórios.
No caso específico da atividade do seguro, os documentos “Nota Técnica” e
“Condições Gerais” são as bases pelas quais uma companhia de seguros é
fiscalizada e auditada. Mais do que isso, serão base para defesa jurídica em caso de
processos civis. Parte daí, talvez, o uso deliberado de linguagem ambígua,
permitindo interpretações que possam favorecer a empresa detentora dos
documentos. Como são redigidos pelos corpos técnicos e jurídicos de uma mesma
empresa, é de se esperar que contenham material que dê margem a interpretações
que possam favorece-la, permitindo que o produto evolua durante o ciclo de
comercialização sem requerer que todo o processo de aprovação dos documentos
fundadores se reinicie. É claro que há limites para essa flexibilidade, pois os
documentos só são válidos após um longo processo de aprovação pela SUSEP
(Superintendência de Seguros Privados), autarquia responsável pela fiscalização da
atividade no Brasil.
Um segundo aspecto a ser avaliado se refere aos documentos de definição de
sistemas e processos, criados pelas equipes de análise de negócio, sistemas e
tecnologia. Nessa parte do corpus, fica evidente a falta de entendimento quanto ao
uso correto das linguagens de definição de processos, modelos e fluxos de
informação. As notações são utilizadas de maneira adaptada à necessidade,
explorando-se os limites de suas capacidades expressivas. Os documentos
observados repetem definições de operação de sistemas, do uso de objetos visuais
tais como botões, listas, planilhas como se fossem requisitos de negócio. O próprio
título do documento remete a esse entendimento, mas o conteúdo pouco se refere
ao negócio em si. As regras estão subentendidas em diagramas BPMN utilizados
como fluxogramas, nos quais os papéis definidos se referem a funcionalidades de
um aplicativo; as planilhas eletrônicas embutidas em documentos de texto explicam

regras, ora em uma língua, ora em outra, numa tentativa de ampliar o alcance
linguístico dos documentos. Documentos esses em que se evidencia também a
dificuldade de lidar com línguas estrangeiras, apresentando traduções literais que
induzem ao erro, conforme o caso de “premium installment”, descrito na seção de
motivação deste trabalho.
O terceiro ponto se refere à escolha das palavras e excertos dos documentos
escolhidos para o início do trabalho de obtenção do inventário. Parece ser
fundamental o conhecimento da atividade que se está analisando para ser bem
sucedido. A escolha dos termos fundadores da atividade permite uma abordagem
construtiva gradativamente. A escolha de termos como apólice, risco, cobertura,
segurado e prêmio parecem óbvias para o especialista em seguros; pode não ser
para quem não tenha intimidade com o assunto.
Ainda assim, o material que compõe o Anexo 1 e o Anexo 2 pode ser distribuído a
uma equipe multidisciplinar e bilíngue português e inglês. Se não são completos,
servem como base para o desenvolvimento de uma documentação do conhecimento
e do processo de construção de consenso a respeito do que são as regras e
conceitos da atividade que se propõe analisar. Como a referência se faz a glossários
e dicionários publicados na comunidade linguística que se dedica à atividade, traz a
vantagem de um referente real e externo ao próprio trabalho, garantindo aderência à
cultura do negócio em questão.
Justificar um trabalho de levantamento de regras dentro das organizações não é
tarefa fácil. Todo o tempo disponível precisa ser justificado em termos financeiros,
com retornos conhecidos e mensuráveis já na partida do empreendimento ou
projeto. Se as técnicas de engenharia de software já não são minimamente
entendidas entre as equipes e profissionais que se dedicam a implantação de
sistemas nas organizações, parece ser mais difícil justificar uma abordagem ainda
mais abstrata e conceitual como o padrão SBVR.
Portanto, partir de documentos e do conhecimento existente, estabelecendo um
método para obtenção das regras de negócio, fundamentando-as quanto aos seus
conceitos-nominais e verbais e garantindo que haja uma equivalência entre os
conceitos em pelo menos duas linguagens naturais parece promissor.

Trabalhos futuros podem estabelecer esse inventário como um repositório de uma
língua franca, em padrão SBVR, que possa inclusive servir para a inferência
computacional. A conversão completa da SBVR em OWL2 pode permitir que
consultas e perguntas sejam feitas para as quais as respostas sejam obtidas de de
modo computacional.
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ANEXO 1 – Inventário de regras e vocabulários com definições bilíngues.
Modalidades identificadas
1. É necessário que cada segurado informe os dados de identificação cpf,
nome, sexo, estado civil, relação com o condutor.
2. É possível que as restrições financeiras do segurado agravem o
preço do seguro.
3. É possível que o histórico de sinistro do segurado agrave o preço do
seguro.
4. É obrigatório que o veículo segurado não apresente restrições
técnicas.
5. É obrigatório que o veículo segurado não apresente histórico de
sinistros.
6. É possível que o valor do veículo segurado seja definido como valor
de mercado do veículo.
7. É possível que o valor do veículo segurado seja definido como valor
fixo determinado pelo segurado.
8. É possível que o histórico de multas implique a recusa do seguro.
9. É possível que restrições para dirigir do segurado impliquem a
recusa do seguro.
10. É obrigatório que a apólice contenha ao menos um segurado.

Conceitos nominais identificados
seguradora
Definição: Pessoa jurídica que possui capital para subscrever riscos e emitir
apólices para cobertura de prejuízos dos segurados.
segurado

Definição: Uma pessoa física ou jurídica que possui uma apólice vigente.
apólice vigente
Definição: Uma apólice em vigência numa determinada data.
apólice
Definição: Documento emitido pela Seguradora que formaliza o contrato de seguro,
discriminando as coberturas contratadas.
vigência
Definição: Prazo que determina o início e término da validade das coberturas
contratadas
coberturas contratadas
Definição: coberturas constantes, especificadas e delimitadas na apólice
cobertura
Definição: proteção financeira com limite máximo de indenização contra riscos
determinados e não excluídos sobre um bem ou interesse do segurado.
risco
Definição: Evento incerto e aleatório (data incerta), possível, concreto, lícito e fortuito
(que independe da vontade das partes contratantes) e contra o qual é feito o seguro.
limite máximo de indenização
Definição: Limite fixado nos contratos de seguro, representando o valor máximo de
responsabilidade assumida pela Seguradora para cada cobertura contratada.
veículo segurado
Definição: Veículo que é o objeto do seguro e cujo valor (valor do veículo
segurado) baseia o Limite Máximo de Indenização
número do Chassis
Definição: atributo do veículo segurado.
placa
Definição: atributo do veículo segurado.
renavam

Definição: atributo do veículo segurado.
valor do veículo segurado
Definição: valor que é estabelecido para a reposição do veículo em caso de perda
total.
valor de mercado do veículo
Definição: valor de referência do veículo em uma data, publicado na tabela FIPE
valor fixo determinado pelo segurado
Definição: valor do veículo segurado que é determinado pelo segurado e que
permanece inalterado durante um prazo.
perfil do segurado
Definição: Atributos do segurado que permitem determinar a probabilidade de um
risco ocorrer
cpf
Definição: atributo do segurado (código de contribuinte pessoa física)
nome
Definição: atributo do segurado (nome completo do segurado)
sexo
Definição: atributo do segurado (masculino ou feminino)
estado civil
Definição: atributo do segurado (casado, solteiro, divorciado, viúvo, separado)
relação com o condutor
Definição: atributo do segurado (cônjuge, companheiro, filho, neto, outros)
restrições financeiras
Definição: pontuação e classificação de pessoas físicas ou jurídicas quanto à
pontualidade de pagamentos ou inadimplência.
preço do seguro
Definição: prêmio

prêmio
Definição: Importância paga pelo Segurado à Seguradora em decorrência da
contratação do seguro.
histórico de sinistro do segurado
Definição: a existência de sinistros no mercado segurador, na base de Registros
Nacionais de Sinistros e da Federação Nacional das Seguradoras.
restrições técnicas
Definição: características do veículo obtidas por vistoria prévia que agravam o
risco.
vistoria prévia
Definição: avaliação do veículo que consiste em garantir que não existem seguros
contratados em veículos já sinistrados ou que não estejam em boas condições
físicas e técnicas, sem sua documentação regularizada.
histórico de sinistro
Definição: histórico de sinistro do segurado
histórico de multas
Definição: multas registradas no DETRAN para o veículo segurado classificadas pelo
tipo de multa, relação do tipo de multa com o sinistro e o tipo do veículo segurado.
recusa do seguro
Definição: comunicação formal da não aceitação do risco em função das restrições
técnicas, restrições financeiras, histórico de sinistros ou histórico de multas.
restrições para dirigir do segurado
Definição: condição do segurado sem habilitação para dirigir ou com a habilitação
suspensa.

Conceitos verbais identificados e definidos
segurado informe os dados de identificação

Definição: o segurado concorda em fornecer os dados solicitados de sua
identificação oficial
restrições financeiras do segurado agravam o preço do seguro
Definição: restrições financeiras aumentam o preço do seguro.
histórico de sinistro do segurado agrave o preço do seguro
Definição: o histórico de sinistro do segurado aumenta o preço do seguro
veículo segurado não apresente restrições técnicas
Definição: o veículo segurado não possui características que sejam enquadradas
como restrições técnicas
veículo segurado não apresente histórico de sinistros
Definição: o veículo segurado não possui registro nas bases de dados de histórico
de sinistros.
valor do veículo segurado seja definido como valor de mercado do veículo
Definição: o valor do veículo segurado que será utilizado como base para o cálculo
do

prêmio e para o cálculo de sinistro em caso de ocorrência será o valor de

mercado do veículo.
valor do veículo segurado seja definido como valor fixo determinado pelo
segurado
Definição: o valor do veículo segurado que será utilizado como base para o cálculo
do prêmio e para o cálculo de sinistro em caso de ocorrência será o valor fixo
determinado pelo usuário.
histórico de multas implique a recusa do seguro
Definição: o histórico de multas causa a recusa do seguro
restrições para dirigir do segurado impliquem a recusa do seguro
Definição: restrições para dirigir do segurado causam a recusa do seguro.

Características dos conceitos nominais
segurado tem cpf

segurado tem nome
segurado tem sexo
segurado tem estado civil
segurado tem relação com o condutor
veículo tem número de chassis
veículo tem número de renavam
veículo tem placa identificadora
veículo tem cor
classificação da vistoria prévia
Definição: tipo de característica do veículo segurado que estabelece os pontos
obtidos no procedimento de vistoria prévia equivalentes ao estado geral do veículo.
classificação da vistoria prévia tem pontuação
Definição: A vistoria prévia atribui pontuação ao estado geral do veículo.
pontuação
Definição: entendimento implícito
pontuação tem definição extensional
definição extensional de pontuação:
1. Estado geral do veículo aceitável
2. Estado geral do veículo sujeita a análise posterior
3. Estado geral do veículo rejeitado.
pontuação 2 incorre em restrição técnica
pontuação 3 incorre em restrição técnica
Tipo de conceito: papel situacional
Definição: veículo segurado tem restrição técnica
Descrição: o veículo segurado é rejeitado por possuir uma restrição técnica, violando
a necessidade.

É obrigatório que o veículo segurado não apresente restrições
técnicas.

análise de crédito
Definição: avaliação do segurado que consiste em obter dados para a classificação
de sua situação financeira.
classificação da análise de crédito
Definição: tipo de característica do segurado que estabelece a existência de
restrições financeiras.
Restrições financeiras tem data da restrição
Tipo de conceito: papel situacional
Definição: data em que as restrições financeiras foram atribuídas ao segurado
Restrições financeiras tem valor da restrição
Tipo de conceito: papel situacional
Definição: valor em moeda corrente das restrições financeiras
Restrições financeiras tem tipo de restrição
Tipo de conceito: papel situacional
Definição: classificação da restrição financeira
tipo de restrição tem definição extensional
definição extensional de tipo de restrição:
1. Restrição que impede a aceitação do risco.
2. Restrição que não impede a aceitação do risco dependendo da data.
3. Restrição que não impede a aceitação do risco dependendo da data e do
valor.
4. Restrição que não impede a aceitação do risco dependendo do valor.

tipo de restrição1 incorre em recusa do seguro
tipo de restrição2 incorre em agravamento de prêmio
tipo de restrição3 incorre em agravamento de prêmio

tipo de restrição4 incorre em agravamento de prêmio
Tipo de conceito: papel situacional
Definição: segurado tem restrições financeiras
Descrição: o seguro é rejeitado ou o preço do seguro é agravado de acordo com as
possibilidades a seguir.
É possível que as restrições financeiras do segurado agravem o
preço do seguro.
É possível que as restrições financeiras do segurado impliquem a
recusa do seguro.

A indústria do seguro de automóveis
Definição: a comunidade semântica que é o grupo de pessoas que trabalha no
negócio de seguro de automóveis
O negócio de seguro de automóveis
Definição: o corpo de conhecimento compartilhado que é o conjunto de
documentos que são geralmente aceitos como importantes por toda a indústria de
seguros de automóveis.
Necessidade: Negócio de seguro de automóveis é relevante para a indústria do
seguro de automóvel
Necessidade: Negócio de seguro de automóveis é relevante para a comunidade
da companhia seguradora.
Companhia seguradora (CS)
Definição: a seguradora internacional que comercializa sob uma denominação e
marca conhecida.
CS Negócio de seguro de automóveis
Definição: o corpo de conhecimento compartilhado que é o conjunto de conceitos
que é importante para a CS Comunidade

Necessidade: CS Negócio de seguro de automóveis é relevante para CS
Comunidade
CS Comunidade
Definição: a comunidade semântica que compreende todos os empregados da CS e
todos os outros que compartilham o corpo de conceitos e usam seu vocabulário.
Necessidade: CS Comunidade é uma sub-comunidade da Indústria do seguro
de automóvel

CS Matriz
Definição: a unidade organizacional que é a matriz e companhia diretora.
Necessidade: CS Matriz define a política de subscrição e possui o sistema global de
registro de apólices.

CS Empregados
Definição: a comunidade que é o conjunto dos empregados da CS Matriz.
Necessidade: CS Empregados é uma sub-comunidade da CS Comunidade.

CS Comunidades Falantes e Dicionários
CS Comunidade da língua portuguesa
Definição: a comunidade falante que está compreendida na CS Comunidade e
tem o Português como a língua natural primária.
Descrição: a maioria dos membros da CS Comunidade da língua portuguesa são
empregados da CS Matriz Brasil
CS fornecedores, CS Matriz; parceiros comerciais da CS Matriz Brasil; outras CS
que interagem em Português entre si.
Necessidade: A CS Comunidade Falante do Português é da CS Comunidade

Glossário SUSEP (http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/glossario)
Definição: o vocabulário que é definido em português pela SUSEP
Esquema de referência: Termos do Glossário SUSEP
SUSEP:

Sinônimo: Superintendência de Seguros Privados

Dicionário FUNENSEG (http://www.funenseg.org.br/dicionario-de-seguros)
Definição: o vocabulário que é definido em português pela FUNENSEG
Esquema de referência: Termos do Dicionário FUNENSEG
FUNENSEG:
Sinônimo: Fundação Escola Nacional de Seguros

CS Comunidade da língua inglesa
Definição: a comunidade falante que está compreendida na CS Comunidade e
tem o Inglês como a língua natural primária.
Descrição: a maioria dos membros da CS Comunidade da língua inglesa são
empregados da CS Matriz
CS fornecedores, CS Matriz; parceiros comerciais da CS Matriz Brasil; outras CS
que interagem em Inglês entre si.
Necessidade: A CS Comunidade Falante do Inglês é da CS Comunidade

Dictionary of Insurance Terms – Barron’s Business Guides
Definição: o vocabulário que é definido em inglês pela Barron’s Business
Guides
Esquema de referência: Termos do Dictionary of Insurance Terms

Definições bilíngues
Conceito-nominal tem extensão em língua inglesa
Definição: os conceitos nominais em português tem conceitos nominais equivalentes
em língua inglesa.
Descrição: todos os conceitos nominais expressos em português são traduzidos
para a língua inglesa com verificação pragmática, isto é, considerando o uso em
cada língua.
Necessidade: todos os conceitos-nominais tem equivalência entre português e
inglês.
Língua inglesa tem termos do Dictionary of Insurance Terms – Barron’s
Business Guides
Conceito-nominal é o mesmo que Noun-concept

Conceito geral: conceito verbal
Definição: operação lógica de equivalência com dois operandos que define a
extensão bilíngue.
extensão bilíngue
conceito geral: extensão
Definição: extensão que corresponde a tradução do termo para o inglês
Noun-concept has a definition
General concept :characteristic
Definition: necessary characteristic of a English translated term
Possibility: Noun-concept definition is a term of Dictionary of Insurance Terms
– Barron’s Business Guides
2. segurado
Conceito geral: Conceito-nominal
Definição: Uma pessoa física ou jurídica que possui uma apólice vigente.
segurado é o mesmo que Insured
Insured
Definition is a term of Dictionary: party covered by an insurance policy.
segurado tem cpf
Conceito geral: Característica necessária
Definição: código de pessoa física
Cpf é o mesmo que SSI
SSI
Definition: social security number
segurado tem nome
Conceito geral: Característica necessária
Definição: nome próprio completo do segurado
Nome é o mesmo que name

Name
Definition: insured own name
segurado tem sexo
Conceito geral: Característica necessária
Sexo tem definição extensional
Definição extensional de sexo
1 – Feminino
2 – Masculino
Sexo é o mesmo que sex
Sex
Sex has Extensional Definition
Extensional Definition of Sex
1 – Female
2 – Male
segurado tem estado civil
Conceito geral: Característica necessária
Estado civil tem definição extensional
Definição extensional de Estado Civil:
1 – Solteiro
2 – Casado
3 – Divorciado
4 – Viúvo
Estado civil é o mesmo que marital status
Marital status has extensional definition
Extensional definition of Marital Status
1 – Single

2 – Married
3 – Divorced
4 – Widower
segurado tem relação com o condutor
Conceito geral: Característica necessária
Relação com o condutor tem definição extensional
Definição extensional de Relação com o Condutor
1 – Cônjuge
2 – Filho/Filha
3 – Pai/Mãe
4 – Irmão/Irmã
5 – Avô/Avó
Relação com o condutor é o mesmo que Relationship with the conductor
Relationship with the conductor has extensional definition
Extensional definition of relationship with the conductor
1 – Husband/wife
2 – Son/daughter
3 – Parent
4 – Brother/Sister
5 – Grand-parent
3. apólice vigente
Conceito geral: Conceito-nominal
Definição: Uma apólice em vigência numa determinada data.
Apólice vigente é o mesmo que In-force policy
In-force policy
Definition: effective policy
See also: Policy Period

Policy period
Definition is a term of Dictionary: time interval during which the policy is in-force.
4. Apólice
Conceito geral: Conceito-nominal
Definição: Documento que formaliza o contrato de seguro, discriminando as
coberturas contratadas.
Apólice é o mesmo que Policy
Policy
Definition is a term of Dictionary: written agreement that puts insurance coverage into
effect.

ANEXO 2 – Transformação do inventário bilíngue SBVR em OWL2.
Pela regra 1 define-se o vocabulário dos conceitos nominais. Para a transformação
foi necessário especificar o tipo de seguro na definição do conceito nominal. Essa
especialização é desejável por diminuir a generalização das regras, delimitando mais
precisamente o domínio em que elas operam e são definidas.

Regra 1:
SeguroAuto
General concept: vocabulary -> Ontology (SeguroAuto)
Pela regra 3 os principais conceitos nominais são transformados em classes, o que
vai permitir na sequência do exercício a definição das relações entre conceitos
nominais.
Regra 3:
Segurado -> Declaration (Class (Segurado))
Seguradora -> Declaration (Class (Seguradora))
Apólice -> Declaration (Class (Apólice))
Pela regra 4, as relação começam a ser definidas e dão origem aos elementos
iniciais para a formação de regras.
Regra 4:
Apolice é_emitida_por Seguradora ->
Declaration ( ObjectProperty ((é_emitida_por))
ObjectPropertyDomain(é_emitida_por apolice)
ObjectPropertyRange(é_emitida_por seguradora)
Veículo_segurado é_identificado_na Apolice->
Declaration (ObjectProperty ((é_identificado_na))
ObjectPropertyDomain(é_identificado_na veículo_segurado)
ObjectPropertyRange(é_identificado_na apólice)

Regra 6:
Apólice Vigente ->
General_concept: apólice ->
SubClass(Apólice_Vigente apólice)

Regra 7:
Apolice_vigente:
General Concept: apólice
Veículo_segurado:
General Concept: veículo
Veiculo_segurado é_jdentificado_na apólice_vigente
General Concept: veículo é_identificado_na apólice ->
Declaration(object_property(é_identificado_na))
ObjectPropertyDomain(é_identificado_na(ObjectUnionOf(apólice_vigente apólice))
ObjectPropertyRange(é_identificado(ObjectUnionOf(veículo_segurado

veículo))

ObjectUnionOf(University Organization))

Regra 9:
Inclusão de regra deôntica de obrigação no inventário SBVR, durante o processo de
transformação do inventário SBVR em OWL2, para expressar a quantificação
existencial. Assume-se a forma associativa entre as classes apólice e segurado
identificado.
É obrigatório que a apólice contenha ao menos um segurado identificado.
SubClassOf(apólice ObjectSomeValuesFrom(includes segurado_identificado))

Regra 21:
Transformando os esquemas de categorização e segmentação.

Restrições financeiras tem tipo de restrição
Tipo de conceito: papel situacional
Definição: classificação da restrição financeira
tipo de restrição tem definição extensional
definição extensional de tipo de restrição:
1. Restrição que impede a aceitação do risco.
2. Restrição que não impede a aceitação do risco dependendo da data.
3. Restrição que não impede a aceitação do risco dependendo da data e do
valor.
4. Restrição que não impede a aceitação do risco dependendo do valor.

tipo de restrição1 incorre em recusa do seguro
tipo de restrição2 incorre em agravamento de prêmio
tipo de restrição3 incorre em agravamento de prêmio

Tipo_Restrições_financeiras
Necessity: segmentation for general concept restrição_financeira
that subdivides restrição_financeira by tipo_de_restrição
tipo_de_restrição1
General Concept: restrição_financeira
Necessity: is_included_in Tipo_Restrição_Fianceira
tipo_de_restrição2
General Concept: restrição_financeira
Necessity: is_included_in Tipo_Restrição_Fianceira
tipo_de_restrição3
General Concept: restrição_financeira
Necessity: is_included_in Tipo_Restrição_Fianceira

