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Resumo
Este trabalho apresenta um meio de aproximar a

restrições do software a partir de um modelo de pro-

Engenharia de Requisitos dos processos de negócio de

cessos de negócio em BPMN (Business Process Modeling

uma organização, visando melhor aderência dos requi-

Notation). Para isso, considera a conversão do modelo

sitos ao domínio do negócio. Modelos de processos de

para XPDL (;0/3URFHVV'HˋQLWLRQ/DQJXDJH) e um con-

negócio organizam e documentam vários elementos,

MXQWRGHKHXU¯VWLFDVGHˋQLGR2UHVXOWDGR«XPGRFXPHQ-

ações e decisões que contribuem para o levantamento e

WRTXHDSRLDDHVSHFLˋFD©¥RGHUHTXLVLWRVGRVRIWZDUH

elaboração de modelos de requisitos do software. Assim,

FRQWHQGRXPDSDUWHWH[WXDOHGLDJUDPDV80/ 8QLˋHG

este trabalho apresenta uma sistemática para extrair

0RGHOLQJ/DQJXDJH 2WUDEDOKRH[HPSOLˋFDDDSOLFD©¥R

automaticamente requisitos funcionais, não-funcionais e

da sistemática usando modelos reais de processos de
negócio.
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No levantamento de requisitos de um software, é
importante que os analistas de requisitos capturem
informações sobre o domínio de negócio da organização. Isso envolve uma série de atividades, tais
como: entrevistas, análises de documentos, discussões sobre sistemas legados, entre outras. A comunicação entre as equipes técnicas e de negócio deve
VHUHˋFLHQWHGHPRGRTXHRSURGXWRGHVRIWZDUH
UHˌLWDDVUHDLVQHFHVVLGDGHVGDVSDUWHVLQWHUHVVDGDV
Entretanto, essas equipes usam diferentes vocabulários, diferentes linguagens e modelos técnicos
RTXHGLˋFXOWDROHYDQWDPHQWRHDPRGHODJHP
de requisitos do software (BOUSETTA et al., 2013)
(VIEIRA et al., 2012). Isso pode levar a diversos
SUREOHPDVFRPRSRUH[HPSORGLˋFXOGDGHVQDGHˋQL©¥RGRHVFRSRGDVROX©¥RGHVRIWZDUHHIDOKDVGH
comunicação entre clientes, usuários e equipes de
GHVHQYROYLPHQWRDVVLPFRPRUHTXLVLWRVGHˋQLGRV
de modo incompleto e/ou mesmo inexistentes. A
modelagem de processos de negócio tem sido cada
vez mais utilizada por organizações de várias áreas,
YLVDQGRDHˋFL¬QFLDHHIHWLYLGDGHGHVHXVSURFHVVRV
bem como análises para otimização dos recursos.
Isso tem ajudado a enfatizar a adoção da abordagem de gerenciamento de processos de negócio, conhecida como BPM (Business Process Management),
TXHHQYROYHDQ£OLVHGHˋQL©¥RH[HFX©¥RPRQLWRUDmento e administração dos processos.
3URFHVVRVGHQHJµFLREHPGHˋQLGRVSURSRUFLRnam o entendimento do que a organização faz nas
suas áreas de negócio e como o processo é executado, passando por diferentes setores da organização
(SGANDERLA, 2014). De modo geral, os setores da
organização (departamentos, divisões, diretorias,
etc.) organizam as pessoas e seus trabalhos, mas
XPSURGXWRHQWUHJXHDRFOLHQWHˋQDO«UHVXOWDGR
da interação entre diferentes setores, com clienWHVLQWHUQRV¢RUJDQL]D©¥R(VVHˌX[RWUDQVYHUVDO
de interações é documentado pelos modelos de
processos de negócio, que também propiciam um

cenário claro para a introdução de melhorias na
execução dos processos, considerando softwares e
demais recursos utilizados.
Segundo Sganderla (2014), os requisitos de
software podem ser determinados de forma mais
assertiva se forem considerados os modelos de
processos de negócio da organização. Quanto
mais a documentação de requisitos do software
espelhar os processos da organização, maior será
o nível de conformidade desses requisitos com
as necessidades do cliente (VIEIRA et al., 2012).
&RQVHTXHQWHPHQWHLVVRWHU£UHˌH[RVSRVLWLYRVQDV
próximas etapas de desenvolvimento do software,
FXMRSURGXWRTXDQGRHQWUHJXHDRFOLHQWHˋQDOLU£
atender de forma mais efetiva as necessidades dos
usuários e das partes interessadas da organização.
Nesse contexto, este trabalho propõe a aproximação entre o conhecimento do negócio e as
IDVHVGHOHYDQWDPHQWRDQ£OLVHHHVSHFLˋFD©¥RGD
Engenharia de Requisitos. Para isso, é proposta uma sistemática para extração automática de
requisitos funcionais, não funcionais e restrições
do software a partir de modelos de processos de
negócio na notação BPMN v2.0 (Business Process
Model and Notation) (OMG, 2011). Essa notação é
GHˋQLGDSHORFRQVµUFLR20* Object Management
Group VHQGRFRPSRVWDSRUHOHPHQWRVJU£ˋFRVTXH
representam os elementos dos processos de neJµFLRVXDVFRQH[·HVHˌX[RGHLQIRUPD©·HVHQWUH
eles. Observa-se que os modelos de processos de
QHJµFLRQ¥RV¥RUHVWULWRV¢QRWD©¥RJU£ˋFD
De forma a enriquecer a documentação dos
SURFHVVRVGHQHJµFLRDHVSHFLˋFD©¥R%301SUHY¬
o registro de informações textuais no próprio
modelo. Ainda nesse sentido, as ferramentas de
modelagem BPMN permitem a criação de atributos estendidos em cada elemento do modelo de
processos, de acordo com a necessidade da equipe
de modelagem.
Convém destacar que para a aplicação da sistemática, é importante que os modelos de negócio

17

POSTAL
BRASIL

considerados sejam bem documentados e aderentes à realidade da organização. Assim, este trabalho
apresenta algumas recomendações que podem
propiciar ajustes nos modelos de negócio para
WRUQ£ORVPDLVFRPSOHWRVEHQHˋFLDQGRWDPE«PD
organização.
A sistemática proposta requer que os modelos de processos de negócio em BPMN v2.0 sejam convertidos para XPDL v2.2 (XML Process
'HˋQLWLRQ/DQJXDJH GHˋQLGDSHORFRQVµUFLR:I0&
(:RUNˌRZ0DQDJHPHQW&RDOLWLRQ) (WFMC, 2012).
Essa conversão é feita geralmente pelos próprios
sistemas de modelagem BPMN. XPDL estabelece
um formato estruturado baseado em XML (eXtensible Markup Language) para representação das
GHˋQL©·HVGRVSURFHVVRV$SDUWLUGDHVSHFLˋFD©¥R
de um metamodelo único, diferentes ferramentas
de modelagem podem interagir e gerar documentos
no padrão XPDL a partir de modelos BPMN, sem
perda de informações nesse processo de transformação (VAN DER AALST, 2003).
Para a extração de informações dos modelos de
SURFHVVRVGHQHJµFLRHP;3'/IRLGHˋQLGRXP
conjunto de heurísticas que, aplicadas aos modelos,
DMXGDPDLGHQWLˋFDURVHOHPHQWRVTXHDSUHVHQWDP
conteúdos de interesse.
Os conteúdos extraídos são passados para
uma estrutura que compõe um documento de
(VSHFLˋFD©¥RGH5HTXLVLWRVGHVRIWZDUHTXH
FRQWHPSODWH[WRHGLDJUDPDVHP80/ 8QLˋHG
Modeling Language). Esse documento constitui um
ponto de partida para os analistas de requisitos, de
modo a facilitar a comunicação com a organização
HPHOKRUDURWHPSRJDVWRQDHVSHFLˋFD©¥RGRV
requisitos do software.
Frente ao exposto, a seção 2 apresenta alguns
trabalhos que também usam modelos de processos
de negócio para apoiar o levantamento de requisitos de software, embora de maneira diferenciada
deste trabalho. A seção 3 apresenta conceitos relacionados à modelagem de processos de negócio em

%301H;3'/TXHV¥RUHOHYDQWHV¢SURSRVWD-£D
sistemática para extração de requisitos de software
a partir de modelos de processos de negócio é apresentada na seção 4. A seção 5 apresenta a aplicação
da sistemática proposta, utilizando modelos de
SURFHVVRGHQHJµFLRUHDLV$VFRQVLGHUD©·HVˋQDLVH
perspectivas para trabalhos futuros são apresentadas na seção 6.

75$%$/+265(/$&,21$'26
Na literatura podem ser encontrados alguns
trabalhos que contribuem para o levantamento de
requisitos de software a partir de modelos de processos de negócio. Esses trabalhos diferem quanto
à notação de modelagem, complexidade e detalhamento dos processos de negócio, assim como ao
modo de tratamento dos requisitos de software.
Nesta seção, são destacados cinco trabalhos,
com abordagens diferentes: (1) Xavier et al. (2010),
Bousetta et al. (2013) e Vieira et al. (2012), que
também usam modelos de processos de negócio em
BPMN; (2) Dias et al. (2006), que utiliza diagramas
de atividades UML como insumos; (3) Oliveira et
al. (2013), que usa modelos que foram construídos
usando a abordagem de modelagem organizacional EKD (Enterprise Knowledge Development) para
LGHQWLˋFD©¥RGRVUHTXLVLWRV
Xavier et al. (2010) destacam que modelos em
BPMN não contemplam a representação de requisitos de qualidade (não funcionais) de forma
explícita. Assim, os autores estendem a notação
BPMN para atender à modelagem de requisitos não
funcionais. Contudo, isso requer o uso de duas ferramentas distintas para geração dos modelos: um
sistema de modelagem em BPMN e o arcabouço de
UHTXLVLWRVQ¥RIXQFLRQDLVGHˋQLGRSHORVDXWRUHV
Bousetta et al. (2013) propõem um modelo baseado no domínio de regras de negócio, que auxilia
DGHˋQL©¥RGDHVWUXWXUDGRVRIWZDUHSRUPHLRGD
geração de diagramas de classes, de casos de uso e
de sequência usando UML. Os autores utilizam um
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conjunto de heurísticas para reduzir as ambiguidades encontradas nos diagramas de processos de
negócio. Diagramas BPMN de alto nível e de baixo
nível (mais detalhados) são utilizados de maneiras
GLIHUHQWHV&DVRVGHXVRV¥RLGHQWLˋFDGRVDSDUWLU
dos modelos de alto nível, enquanto diagramas
de atividades e de classes são gerados a partir dos
modelos de baixo nível. Todo o processo é semi-automatizado, pois é necessário ajustar manualmente
os diagramas gerados.
Vieira et al. (2012) utilizam heurísticas para idenWLˋFD©¥RGHUHTXLVLWRVIXQFLRQDLVHQ¥RIXQFLRQDLV
a partir de modelos de processos de negócio em
BPMN. Segundo os autores, esses modelos constituem uma pré-condição para se compreender o
contexto para o qual o software será desenvolvido.
Contudo, Oliveira et al. (2013) comentam que essa
necessidade de modelos de processos de negócio
em BPMN traz uma grande limitação ao trabalho
de Vieira et al. (2012). Assim, Oliveira et al. (2013)
adaptaram a técnica de Vieira et al. (2012) para
XVDUFRPRSU«FRQGL©¥RSDUDDLGHQWLˋFD©¥RGHUHquisitos, modelos de processos de negócio gerados
sob o método de modelagem organizacional EKD.
Dias et al. (2006) exploram a relação entre as
atividades de processos de negócio e casos de uso.
Uma atividade de processo de negócio consiste
de um conjunto de ações detalhadas para o cumprimento do objetivo do processo. Por outro lado,
um caso de uso é um conjunto de passos a serem
H[HFXWDGRVFRPDˋQDOLGDGHGHDWLQJLUXPREMHWLYR
computacional. Assim, os autores usam heurísticas
SDUDDGHˋQL©¥RGHFDVRVGHXVRHVWDEHOHFHQGR
XPDUHOD©¥RHQWUHGLDJUDPDV%301HDHVSHFLˋFDção de requisitos com UML.
É importante observar que os trabalhos de
Bousetta et al. (2013), Vieira et al. (2012) e Oliveira
et al. (2013) utilizaram heurísticas para a extração
dos requisitos de software. Essas heurísticas contribuíram para que os procedimentos executados
fossem registrados, validados e repetidos a cada
etapa da execução das técnicas apresentadas.

Considerando os trabalhos mencionados nesta
seção, vale destacar que apenas os procedimentos
descritos por Dias et al. (2006) são executados de
forma automática, por meio do uso de uma ferraPHQWDGHVRIWZDUHHVSHF¯ˋFD1RVGHPDLVWUDEDlhos (OLIVEIRA et al., 2013) (VIEIRA et al., 2012)
(XAVIER et al., 2010), os procedimentos são realizados manualmente ou de forma semiautomática
(BOUSETTA et al., 2013), o que impacta no tempo
utilizado e nos resultados obtidos.

02'(/26'(352&(6626'(1(*Ð&,2
Para início da modelagem de processos de negóFLRGHXPDRUJDQL]D©¥RGHYHPVHULGHQWLˋFDGRVRV
elementos envolvidos na execução dos processos.
Isso requer conhecimento dos processos, seus atores, clientes internos e externos, recursos utilizados e restrições associadas. Há diferentes notações
e técnicas para se elaborar modelos de processos de
QHJµFLRFRPRSRUH[HPSOR%301ˌX[RJUDPDV
GLDJUDPDVGHˌX[RVGHGDGRVGLDJUDPDV80/
método EKD, entre outros. Os modelos também
podem ter diferentes níveis de detalhes, podendo
expressar desde uma visão contextual abstrata até
uma visão bem detalhada, com informações adicionais associadas a cada elemento. Os modelos de
processos de negócio podem ser categorizados de
acordo com o momento e necessidade da organização (SGANDERLA, 2014):
• “as-is”: representa a situação atual dos processos da organização e serve de documentação para conhecimento do processo atual”;

•

“to-be”: representa uma evolução do modelo “as-is”, com a reavaliação das questões de
QHJµFLRSHORVSURˋVVLRQDLVGHPRGHODJHP

•

“to-do”: tem como base o processo “to-be”,
busca prover um olhar do processo a partir da
YLV¥RGD£UHDGHVLVWHPDVLGHQWLˋFDQGRPDneiras de agregar valor ao processo por meio
de recursos tecnológicos;
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Neste trabalho, os modelos de processos de negócio utilizados apresentam as visões “to-be” e
“to-do”. Isso visa garantir que os modelos estejam
próximos da representação de atividades que serão
automatizadas por meio do desenvolvimento de
uma solução de software.
-XQJHWDO  LGHQWLˋFDPGXDVDERUGDJHQVGH
modelagem de processos de negócio: uma usanGRQRWD©¥RJU£ˋFDFRPR%301HRXWUDXVDQGR
linguagens de execução, como BPML (Business
Process Modeling Language), BPEL (Business Process
Execution Language) e XPDL. Os autores deixam
evidente que as duas maneiras trazem benefícios
à modelagem. As linguagens de execução possibilitam a compreensão das informações que fazem o
processo ser executado. Geralmente, essas linguagens são estruturadas de acordo com o padrão
XML, tais como a linguagem XPDL. As subseções
3.1. e 3.2 apresentam uma visão geral sobre BPMN
e XPDL, respectivamente.
127$d®2%301
Segundo Correia e Abreu (2015), BPMN é atualmente a notação de modelagem de processos de
QHJµFLRPDLVXVDGDHQWUHSURˋVVLRQDLVGH%30
GHYLGR¢VXDˌH[LELOLGDGHHDEUDQJ¬QFLD%301«
relativamente recente e pode ser utilizada por proˋVVLRQDLVFRPGLIHUHQWHVQ¯YHLVGHFRQKHFLPHQWR
técnico. Embora não tenha recursos para representar o mecanismo interno da execução de um processo, essa notação ele permite construir modelos
que ajudam o projeto de um processo de negócio.
$HVSHFLˋFD©¥R%301SURY¬XPDQRWD©¥RJU£ˋFD
para representar processos de negócio por meio de
um diagrama denominado BPD (Business Process
Diagram). Esse diagrama é concebido a partir de um
FRQMXQWRGHHOHPHQWRVJU£ˋFRVTXHFRPS·HPGLDgramas simples de serem desenvolvidos e compreendidos. Para este trabalho, os modelos construídos devem estar na versão 2.0 de BPMN, publicada
HP 20* $HVSHFLˋFD©¥RFRPSOHWD

GH%301YGHˋQHDWULEXWRVTXHV¥RDJUXSDdos em quatro categorias básicas de elementos:
REMHWRVGHˌX[R Flow Objects), objetos de conexão
(Connecting Objects), vias ou raias (Swimlanes) e
artefatos (Artifacts $)LJXUDH[HPSOLˋFDXPGLDgrama de processo de negócio simples, com alguns
HOHPHQWRVGDQRWD©¥R%301YLGHQWLˋFDGRVSRU
meio de notas, em cor mais escura.
Observa-se que os elementos básicos usados na
construção de modelos BPMN são os objetos de
ˌX[RWDLVFRPRHYHQWRVDWLYLGDGHVHˌX[RVGH
decisão (gateways). Objetos de conexão são usados
SDUDLQWHUFRQHFWDUREMHWRVGHˌX[RXVDQGRGLIHUHQtes tipos de setas. As vias (swimlanes) são usadas
para agrupar as atividades em categorias separadas,
de acordo com suas capacidades funcionais ou resSRQVDELOLGDGHV-£RVDUWHIDWRVDGLFLRQDPLQIRUPDções aos elementos do processo, tais como dados
processados ou comentários (XAVIER et al., 2010).
/,1*8$*(0;3'/
A principal característica do formato XPDL para
representação dos processos de negócio é possibiliWDUTXHXPSURFHVVRGHQHJµFLRGHˋQLGRFRPDHVtrutura XPDL possa ser interpretado por diferentes
IHUUDPHQWDVGHVRIWZDUH :)0& $HVSHFLˋcação da linguagem XPDL prevê que as ferramentas
de modelagem proporcionem suporte a duas opeUD©·HV  LPSRUWDUXPDGHˋQL©¥RGHSURFHVVRD
partir de código XPDL; (2) exportar para XPDL uma
GHˋQL©¥RGHSURFHVVRVHJXQGRDUHSUHVHQWD©¥R
interna da ferramenta para os processos de negócio. Para isso, é utilizado um documento no padrão
XSD (;0/6FKHPD'HˋQLWLRQ) (WFMC, 2012).
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Figura 1 — Exemplo de processo de negócio

Figura 2 — Exemplo de processo de negócio

representado em BPMN.

representado no formato XPDL.

$HVSHFLˋFD©¥RGDOLQJXDJHP;3'/HVWDEHOHFH
um conjunto básico de entidades e atributos para
representação de vias, raias, processos, particiSDQWHVˌX[RVGHPHQVDJHPHGLIHUHQWHVWLSRVGH
HOHPHQWRVTXHUHSUHVHQWDPRˌX[RGHFRQWUROHHP
modelos de processos de negócio. Além disso, a
HVSHFLˋFD©¥RGHˋQHDVHULDOL]D©¥RGRVPRGHORVGH
processos em formato XML, incluindo informações
FRQFHLWXDLVHJU£ˋFDV SDUDUHSUHVHQWD©¥RGRVGLDgramas de processos de negócio) (WESKE, 2012).
Neste trabalho, a linguagem XPDL apoia a automatização da sistemática proposta porque fornece
um padrão estruturado de informações sobre os
elementos dos processos de negócio.
A Figura 2 apresenta um exemplo de representação de um processo de negócio no formato XPDL.
SRVV¯YHOLGHQWLˋFDURSURFHVVRGHZRUNˌRZ que
UHSUHVHQWDDGHˋQL©¥RGHSURFHVVRLGHQWLˋFDGR
como “Processo”. Em seguida, são representadas as
DWLYLGDGHVLGHQWLˋFDGDVFRPRȤ$ȥHȤ%ȥUHVSHFWLvamente. Essas atividades são conectadas por um
elemento do tipo transição (Transition LGHQWLˋFDdo como “AB”.

6,67(0É7,&$3$5$(;75$d®2
'(5(48,6,726'(62)7:$5(
Para a aplicação da sistemática proposta, é necessário que se tenha um modelo de processos de
negócio com diagramas em BPMN v2.0, com alguns
elementos básicos que possibilitem a extração de
informações. Os requisitos deverão ser extraídos de
cada diagrama que faz parte do modelo. O diagrama deve apresentar pelo menos uma raia e uma
piscina. Além disso, deve conter apenas um evento
GHLQ¯FLRSHORPHQRVXPHYHQWRGHˋPHQRP¯QLmo, uma atividade.
É comum encontrar modelos de processos de
negócio com diagramas BPMN que não apresentam um nível de detalhe adequado para apoiar o
trabalho das equipes de desenvolvimento. Nesse
sentido, os elementos dos modelos de processo poGHPVHUGRFXPHQWDGRVGHIRUPDJU£ˋFDSRUPHLR
GDLQFOXV¥RGHREMHWRVHV¯PERORVHVSHF¯ˋFRVRX
WH[WXDOPHQWHMXQWRDRUHVSHFWLYRHOHPHQWRJU£ˋFR
Assim, é interessante que o modelo considerado
seja submetido a uma análise para melhoria de seu
FRQWH¼GRVHP¤QWLFR,VVRSRGHVHUIHLWRSRUPHLR
de heurísticas apresentadas na subseção 4.1.
Uma vez ajustado, o modelo deve ser convertido
para a linguagem XPDL v2.2. Isso pode ser feito
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por meio das próprias ferramentas de modelagem
BPMN v2.0, que exportam os diagramas para códigos estruturados em XPDL. Essa conversão é necessária para se estabelecer um formato estruturado
em XML, de modo que se automatize o processo de
LGHQWLˋFD©¥RGRVHOHPHQWRVGRVSURFHVVRVGHQHJµcio, a partir dos quais serão extraídas informações
SDUDRGRFXPHQWRGH(VSHFLˋFD©¥RGH5HTXLVLWRV
do software.
Após essa etapa, inicia-se o processo de extração
de requisitos do software com a aplicação de um
FRQMXQWRGHKHXU¯VWLFDVHVSHF¯ˋFDVFRQIRUPHDSUHsentado na subseção 4.2.(VVDVKHXU¯VWLFDVGHˋQHP
RVSURFHGLPHQWRVSDUDLGHQWLˋFD©¥RGRVUHTXLVLtos funcionais, requisitos não-funcionais e regras
de negócio a partir dos modelos de processos de
negócio.
A representação desses requisitos é feita de
forma textual nas respectivas seções do documenWRGH(VSHFLˋFD©¥RGH5HTXLVLWRVDSUHVHQWDGRQD
subseção 4.4$HWDSDˋQDODSUHVHQWDGDQDsubseção
4.3, é a construção dos diagramas de caso de uso e
diagramas de classes UML, de acordo com os casos
GHXVRHFODVVHVGHGRP¯QLRLGHQWLˋFDGRVGHSRLVGD
aplicação das heurísticas de extração de requisitos.
O resultado da extração dos requisitos é um
GRFXPHQWRGH(VSHFLˋFD©¥RGH5HTXLVLWRVGHVRItware, cuja estrutura é apresentada na subseção 4.4.
Esse documento servirá de apoio para a comunicação entre as equipes técnicas de análise de requisitos e as equipes da organização que passou o modelo de processos de negócio. A Figura 3 apresenta
uma visão geral da sistemática proposta.
$-867(612602'(/26%301
Para a extração de requisitos e restrições de software, é importante que os modelos de processos
de negócio sejam semanticamente ricos, ou seja,
apresentem conteúdo que represente adequadamente o conhecimento do domínio do negócio. Isso
visa garantir que as equipes de modelagem e de

desenvolvimento tenham o mesmo entendimento
sobre os processos de negócio da organização. Para
isso, é essencial o uso correto dos diversos recursos
disponibilizados pela notação BPMN para criação
de modelos de processos, de forma que os modelos
UHˌLWDPRVSURFHVVRVGHQHJµFLR
Figura 3 — Visão geral da sistemática proposta.

Assim, esta etapa da sistemática recomenda que
o modelo de processo de negócio considerado seja
avaliado e ajustado, se necessário, com a introdução de informações adicionais. Essas informações
são inseridas em pontos chave do modelo, de acordo com a análise propiciada pela aplicação de oito
heurísticas, apresentadas na Tabela 1.
2VDMXVWHVQ¥RHQYROYHPDOWHUD©¥RQRVˌX[RVGH
decisão ou a remoção de algum elemento original.
No entanto, pode ser necessário acrescentar novos
elementos, que representem as informações maniSXODGDVSHODVDWLYLGDGHVGXUDQWHRˌX[RGRSURcesso. Esses elementos podem ser objetos de dados
e repositórios de dados, de acordo com a situação.
A informação sobre o tipo de atividade (“Usuário”,
Ȥ6HUYL©RȥRXȤ6FULSWȥ WDPE«PGHYHVHUYHULˋFDGD
e corrigida, caso necessário. Essa informação será
utilizada para a extração de requisitos funcionais,
conforme apresentado na subseção seguinte.
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Convém observar que esta etapa do processo
SRGHVHUUHSHWLGDDRˋQDOGDVLVWHP£WLFDDYDOLDQGRVHRGRFXPHQWRGH(VSHFLˋFD©¥RGH5HTXLVLWRV
gerado. Caso o documento contemple informa©·HVLQVXˋFLHQWHVRXLQDGHTXDGDVUHFRPHQGDVH
submeter novamente o modelo de processos de negócio à aplicação das heurísticas da Tabela 1 para
que novos resultados sejam obtidos. Isso pode ser
feito sempre que necessário, visando obter modelos
mais ricos semanticamente e mais aderentes ao
domínio do negócio.

HN6

HN7

HR6

,GHQWL¿FDUDVUHJUDVGH
negócio nas descrições
textuais e atributos
estendidos de cada uma
das atividades, transpondoas para os atributos
estendidos “REGRA”.

HR7

,GHQWL¿FDUDVHQWLGDGHV
manipuladas por cada uma
das atividades, inserindo
repositórios de dados
que representem essas
entidades;
,GHQWL¿FDURVDWULEXWRV
de acordo com o contexto
do processo, e transpôlos para os atributos
estendidos “ATRIBUTOS”.

HR7

,GHQWL¿FDURVDUWHIDWRV
gerados e consumidos por
cada uma das atividades,
inserindo objetos de dados
que representem esses
artefatos;
,GHQWL¿FDURVDWULEXWRV
de acordo com o contexto
do processo, e transpôlos para os atributos
estendidos “ATRIBUTOS”.

Tabela 1 — Heurísticas de negócio e de requisitos
XVDGDVSDUDLGHQWL¿FDomRGRVUHTXLVLWRVGHVRIWZDUH

Heur. Heur. Descrição da heurística
Neg. Req.
de negócio

HN1

HN2

HN3

HN4

HN5

HR1,
HR2

Adequar a descrição das
condições de início e
¿PGHGRSURFHVVRDRV
respectivos eventos, de
acordo com o contexto do
processo de negócio.

HR3

Atribuir o executor
correto em cada uma das
atividades, de acordo com
o contexto e a raia em que
estão posicionadas.

HR3

Atribuir o tipo correto em
cada uma das atividades
do modelo de processos de
negócio.

HR4

Adequar a descrição de
FDGDXPGRVÀX[RVGH
decisão às regras de
negócio, de acordo com o
contexto do processo.

HR5

,GHQWL¿FDURVUHTXLVLWRV
não funcionais informados
nas descrições textuais e
atributos estendidos de
cada uma das atividades,
transpondo-as para os
atributos estendidos “RNF”.

HN8

/(9$17$0(172
'(5(48,6,726'(62)7:$5(
Após a avaliação do modelo de processo de negócio segundo a subseção 4.1, o modelo deve ser convertido para código XPDL v2.2. Para a estabilidade
da sistemática, foi estabelecida uma relação entre
os elementos BPMN v2.0 e XPDL v2.2. Isso foi
SRVV¯YHOSRUTXHDVHVSHFLˋFD©·HVGH%301H;3'/
GHˋQHPDIXQ©¥RGHFDGDHOHPHQWRQDUHSUHVHQtação de processos de negócio (MORA et al., 2007)
(VAN der AALST, 2003). Entretanto, o relacionaPHQWRHQWUHHODVQ¥R«GHˋQLGRGHIRUPDH[SO¯FLWD
SHORVFRQVµUFLRVTXHDVGHˋQHP$VVLPIRLXWLOL]Dda a relação entre BPMN e XPDL propostas por Van
der Aalst (2003), bem como por Mora et al. (2007).
Por outro lado, para relacionar os elementos da
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linguagem XPDL com os tipos de requisitos de
software a serem extraídos, foi necessário estabelecer uma correspondência entre esses elementos,
visando a automação da extração de requisitos de
software e outras informações. A Tabela 2 apresenta os elementos BPMN utilizados neste trabalho, bem como os respectivos elementos XPDL e os
elementos de software a serem extraídos.

é responsável pela extração das pós-condições,
DSDUWLUGDGRFXPHQWD©¥RGRVHYHQWRVGHˋPGH
processo. Cabe ressaltar que uma das restrições da
sistemática apresentada é que os modelos tenham
XP¼QLFRHYHQWRGHLQ¯FLRHSHORPHQRVXPGHˋP
$KHXU¯VWLFD+5«UHVSRQV£YHOSHODLGHQWLˋFD©¥R
dos requisitos funcionais, bem como dos casos de
XVRTXHVHU¥RUHSUHVHQWDGRVJUDˋFDPHQWHQRGRFXPHQWRGH(VSHFLˋFD©¥RGH5HTXLVLWRV3DUDHVWDEHTabela 2 — Relação entre os elementos BPMN e
lecer uma relação entre o papel das atividades no
XPDL, com os respectivos elementos de software.
processo de negócio e os casos de uso em
XPVRIWZDUHDKHXU¯VWLFD+5LGHQWLˋFD
Elemento
Elemento de
Elemento XPDL
as atividades dos processos de negócio
BPMN
software
que são do tipo “Usuário”, “Serviço” ou
“Script”. Atividades do tipo “Usuário”
3URFHVVRGHZRUNÀRZ
Diagrama
Cenário
:RUNÀRZ3URFHVV
representam a execução de uma tarefa
por um ser humano com auxílio de uma
Executor
Ator (Performer)
Ator
ferramenta computacional. As atividaFuncionalidade/
Atividade
Atividade (Activity)
des do tipo “Serviço” representam ações
caso de uso
realizadas de forma puramente compuFluxo de
Atividade do tipo Rota
Regra de
WDFLRQDO-£DVDWLYLGDGHVGRWLSRȤ6FULSWȥ
decisão
(Route)
negócio
são executadas por meio de mecanisObjeto de
Objeto de dados
Classe e
dados
(DataObject)
atributos
mos criados em determinada linguagem
Referência de
compreendida pelo processo de negócio.
Repositório de
Classe e
repositório de dados
Assim, a partir da documentação de cada
dados
atributos
(DataStoreReference)
uma das atividades selecionadas, os rePara o processo de extração dos requisitos e
TXLVLWRVIXQFLRQDLVV¥RLGHQWLˋFDGRVHUHJLVWUDGRV
GHPDLVLQIRUPD©·HVGRVRIWZDUHIRUDPGHˋQLGDV
QRGRFXPHQWRGH(VSHFLˋFD©¥RGH5HTXLVLWRVQD
sete Heurísticas Requisitos, representadas por “HR” seção “Requisitos funcionais”.
e um número sequencial, conforme apresentado
na Tabela 3. Cada uma dessas heurísticas leva em
consideração um tipo de elemento do processo de
negócio e apresenta os passos que devem ser seguiGRVSDUDLGHQWLˋFD©¥RGRVUHTXLVLWRVGHVRIWZDUH
$KHXU¯VWLFD+5LGHQWLˋFDRHYHQWRTXHLQLFLDR
processo de negócio, visando obter a pré-condição
para a execução dos casos de uso. A documentação
desse evento serve como base para extração da
pré-condição, registrada na seção “Pré-condição”
GRGRFXPHQWRGH(VSHFLˋFD©¥RGH5HTXLVLWRVGH
software. De maneira semelhante, a heurística HR2
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HR6: regras
de negócio
(atividades)

,GHQWL¿FDUDVDWLYLGDGHV
do tipo “Usuário”,
“Serviço” ou “Script”;
Transformar os atributos
estendidos “REGRA”
encontrados em regras de
negócio.

HR7: classes
de domínio

,GHQWL¿FDURVREMHWRVGH
dados e repositórios de
dados;
Transformar os objetos
de dados e repositórios
de dados em classes de
domínio;
Transformar os atributos
estendidos “ATRIBUTOS”
encontrados em atributos
das classes de domínio;
Relacionar os atributos
às respectivas classes de
GRPtQLRLGHQWL¿FDGDVSHOD
heurística.

Tabela 3 — +HXUtVWLFDVXWLOL]DGDVSDUDH[WUDomR
dos requisitos de software.

Heurística

Descrição

,GHQWL¿FDURHOHPHQWRGH
início do processo;
HR1:
Transformar o elemento
pré-condições LGHQWL¿FDGRHP
pré-condição.
,GHQWL¿FDURVHOHPHQWRV
GH¿PGRSURFHVVR
9HUL¿FDUDH[LVWrQFLD
de informação sobre o
HR2:
HYHQWRGH¿P
pós-condições
Transformar o elemento
LGHQWL¿FDGRHP
pós-condição.

HR3:
casos de uso

,GHQWL¿FDUDVDWLYLGDGHV
do tipo “Usuário”,
“Serviço” ou “Script”;
Transformar as atividades
em casos de uso;
9HUL¿FDUDH[LVWrQFLDGH
recursos que executam a
atividade;
Transformar os recursos
em atores;
Relacionar os atores
LGHQWL¿FDGRVDRV
respectivos casos de uso.

HR4:
requisitos
nãofuncionais

,GHQWL¿FDUDVDWLYLGDGHV
do tipo “Usuário”,
“Serviço” ou “Script”;
Transformar os atributos
estendidos “RNF”
encontrados em requisitos
não funcionais.

HR5: regras
de negócio
ÀX[RVGH
decisão)

,GHQWL¿FDURVÀX[RVGH
decisão;
Transformar as condições
GRFXPHQWDGDVQRVÀX[RV
em regras de negócio.

Considerando, neste trabalho, que requisitos não
funcionais são relacionados a fatores de qualidade
QDH[HFX©¥RGHXPVRIWZDUHIRLGHˋQLGRTXHHVVHV
requisitos seriam informados junto aos casos de
uso. Para isso, as atividades candidatas a serem
transformadas em casos uso devem ser ajustadas,
de modo que se registrem os requisitos não funcionais, possibilitando a aplicação da heurística
+5)RUDPHQW¥RGHˋQLGRVDWULEXWRVHVWHQGLGRV
LGHQWLˋFDGRVFRPRȤ51)ȥTXHSRVVLELOLWDPRUHgistro dos requisitos não funcionais nas atividades
do processo de negócio. Para permitir a inserção
de múltiplos requisitos não funcionais para uma
mesma atividade, foi utilizado o caractere ponto e
vírgula, “;”, como separador entre cada requisito
não funcional.
Na modelagem de processos de negócio com
%301RVˌX[RVGHGHFLV¥RUHSUHVHQWDPDSRVVLELOLGDGHGHRˌX[RGHDWLYLGDGHVWRPDUXPRXPDLV
caminhos distintos. Neste trabalho, foi estabelecido que essas restrições associadas a tomadas de
GHFLV¥RGRFXPHQWDGDVQRVUHVSHFWLYRVˌX[RVGH
decisão, representam as próprias regras de negócio.
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Essas restrições são descritas em linguagem natural e documentam a forma com que o conhecimento do negócio da organização é usado para tomada
de decisões. Nesse sentido, a heurística HR5 utiliza
DGRFXPHQWD©¥RGRVˌX[RVGHGHFLV¥RSDUDH[WUDLU
as regras de negócios do software.
Por outro lado, há regras de negócio que não são
LPSOHPHQWDGDVHPˌX[RVGHGHFLV¥R8PH[HPSOR
disso é o caso em que uma determinada tarefa deve
ser executada em certo tempo por certo usuário.
Assim, essa regra deveria ter sido registrada na
própria atividade que apresenta uma restrição. Para
isso, foi criada a heurística HR6, que prevê a incluV¥RGRVDWULEXWRVHVWHQGLGRVLGHQWLˋFDGRVFRPR
“REGRA” nas atividades do processo de negócio
para as quais a organização estabelece restrições.
*(5$d®2'(',$*5$0$680/
A obtenção dos atores dos casos de uso é feita
SHODLGHQWLˋFD©¥RGRVH[HFXWRUHVGHFDGDXPD
GDVDWLYLGDGHVLGHQWLˋFDGDV(VVDLGHQWLˋFD©¥R«
prevista na notação BPMN e na linguagem XPDL
através da informação do executor (performer) da
DWLYLGDGH2VDWRUHVLGHQWLˋFDGRVV¥RUHJLVWUDGRV
QDVH©¥RȤ$WRUHVȥGRGRFXPHQWRGH(VSHFLˋFD©¥R
de Requisitos.
$SHVDUGRVFDVRVGHXVRM£WHUHPVLGRGHˋQLGRV
«QHFHVV£ULRTXHVHMDPLGHQWLˋFDGDVDVUHOD©·HVGH
associação entre eles, com destaque para a associação de inclusão. Conceitualmente, uma associação
de inclusão expressa a relação em que um caso de
uso invoca a execução de outro caso de uso para
FRQWLQXLGDGHGRˌX[RGHLQIRUPD©·HVGHXPVRItware. Dessa forma, foi estabelecida uma relação de
inclusão de um primeiro para um segundo caso de
uso, representada por meio de uma linha tracejada
e do termo “<<include>>” no diagrama de casos de
uso. A Figura 4 apresenta um exemplo de associação de inclusão, em que o caso de uso “Acessar
funcionalidade” invoca a execução do caso de uso
“Autenticar usuário”.

Do ponto de vista de sistemas de informação,
RVHOHPHQWRVLGHQWLˋFDGRVFRPRUHSRVLWµULRVGH
dados e objetos de dados da notação BPMN representam objetos de armazenamento de informações, que são manipuladas durante a execução do
SURFHVVRGHQHJµFLR$VVLP«SRVV¯YHOLGHQWLˋFDU
as classes de domínio do software a partir da documentação da estrutura desses elementos e das
associações com as atividades dos processos de
negócio. Nesse contexto, a aplicação da heurística
HR7 é responsável por atribuir uma classe de domínio a cada um dos objetos de dados e repositórios de dados. Contudo, como a representação dos
atributos que compõem esses objetos não é prevista de maneira explícita pela notação BPMN, foram
incluídos os atributos estendidos “ATRIBUTOS”
para o registro dos atributos dos objetos de dados e
repositórios de dados.
Figura 4 — Exemplo de associação de inclusão
entre casos de uso.

Para representar o domínio de cada atributo, é
necessário registrar os tipos de dados dos atributos
LGHQWLˋFDGRV3DUDUHGX]LUSUREOHPDVGHFRUUHQWHV
da utilização de linguagem natural no processo de
LGHQWLˋFD©¥RGRVDWULEXWRVGRVREMHWRVGHGDGRVH
UHSRVLWµULRVGHGDGRVIRLGHˋQLGDXPDVHQWHQ©D
formal para representação do nome do atributo e
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seu respectivo tipo de dado. Complementarmente,
WDPE«PIRLGHˋQLGRXPGLFLRQ£ULRGHWHUPRVSDUD
representação dos tipos de dados, conforme apresentado na Tabela 4. A criação desse dicionário
teve dois motivos: facilitar o registro dos tipos de
dados durante a modelagem do processo de negócio e restringir a utilização de linguagem natural.
3DUDDGHˋQL©¥RGRVWLSRVGHGDGRVDSUHVHQWDGRV
JUDˋFDPHQWHQRVGLDJUDPDVGHFODVVHGHGRP¯nio gerados, devem ser utilizados tipos de dados
primitivos normalmente utilizados em linguagens
de programação orientadas a objetos. A Tabela 4
apresenta os tipos de dados utilizados neste trabaOKREHPFRPRVHXVLJQLˋFDGRHUHVSHFWLYRWLSRGH
dados no diagrama de classes de domínio.
Tabela 4 — Domínio dos tipos de dados usados
para construção dos diagramas de classes UML.

Símbolo

Descrição

Tipo de dado
no diagrama de
classes

C

Caractere

char

T

Texto

string

D

Decimal

ÀRDW

I

Inteiro

int

B

Booleano

ERROHDQ

'2&80(172'((63(&,),&$d®2
'(5(48,6,726
Para este trabalho foi desenvolvida uma ferramenta de software que recebe como entrada o
arquivo XPDL v2.2 que representa o modelo de
processo de negócio, originalmente modelado em
BPMN v2.0. Essa ferramenta, denominada SPRD
(6RIWZDUH5HTXLUHPHQWVIURP3URFHVV'HˋQLWLRQV),
JHUDXPDYHUV¥RGRGRFXPHQWRGH(VSHFLˋFD©¥RGH
Requisitos, que pode ser utilizada por analistas de
sistemas durante o desenvolvimento de softwares.
No processo de desenvolvimento de software, é
importante que a documentação de requisitos seja
clara e concisa, de forma que seja compreensível

por equipes técnicas, clientes, usuários e outras
partes interessadas. Assim, para a geração de um
GRFXPHQWRGHHVSHFLˋFD©¥RUHTXLVLWRVGHVRIWZDUH
IRLQHFHVV£ULRGHˋQLUXPDHVWUXWXUDSDGU¥RSDUDR
GRFXPHQWR$GHˋQL©¥RGHVVDHVWUXWXUDIRLEDVHDGD
na norma ISO/IEC/IEEE/29148:2011 (ISO, 2011).
Entretanto, as atividades realizadas até o momento
ainda não cobrem todas as seções do documento
de boas práticas. Isso acontece porque o documento apresentado neste trabalho é gerado por um
processo automatizado, cuja fonte de informação
é restrita a um modelo de processos de negócio
BPMN. Contudo, o processo de extração de requisitos desenvolvido possibilitou a representação das
seguintes informações:
• Referências: documentos referenciados
SHOR GRFXPHQWR GH UHTXLVLWRV LGHQWLˋFDGRV
por um título, data e autor;

•

Funções do produto: principais funções do
VRIWZDUH HP IRUPDWR WH[WXDO RX JU£ˋFR GH
forma que seja compreensível por qualquer
pessoa que estiver lendo o documento pela
primeira vez;

•

Restrições: itens que de alguma maneira
limitam a execução do software, tais como:
normas regulatórias, requisitos de tempo de
execução e considerações sobre segurança;

•

Premissas e dependências: necessidades
que caso não sejam atendidas demandam alteração nos requisitos;

•

5HTXLVLWRV HVSHF¯ˋFRV apresenta todos os
UHTXLVLWRVHPXPQ¯YHOGHGHWDOKHVXˋFLHQWH
para o trabalho das equipes de projeto e teste.
Como exemplos, temos as interfaces externas, funções de validação, entidades e requisitos de desempenho, entre outros requisitos.

É importante mencionar que os modelos de processos de negócios podem conter informações que
Q¥RV¥RSUHYLVWDVQRGRFXPHQWRGH(VSHFLˋFD©¥R
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de Requisitos. Considerar essas informações requer
um sistema mais complexo de gestão de requisitos,
que não faz parte do escopo deste trabalho. Assim,
foi feita a opção de estruturar um documento que
contemplasse informações indicadas para o levantamento de requisitos segundo Pressman (2011),
Sommerville (2011) e Yayici (2013). Desse modo, o
GRFXPHQWRGH(VSHFLˋFD©¥RGH5HTXLVLWRVFRQVLGHrado neste trabalho apresenta uma lista de requisitos, categorizados por tipo, mantendo o conteúdo
recomendado e selecionado do documento de boas
práticas (ISO, 2011). Esse documento foi então
estruturado da seguinte forma:
• Controle de versionamento: apresenta informações sobre o modelo de processos de
negócio: nome da ferramenta de modelagem,
DXWRUGDWDGHFULD©¥RHGDWDGDPRGLˋFD©¥R
do modelo;

•

de uso. Além disso, apresenta o diagrama de
classes de domínio do software, construído a
SDUWLUGDLGHQWLˋFD©¥RGDVFODVVHVHVHXVUHVpectivos atributos.
Frente ao exposto, a Figura 5 ilustra a estrutuUDGRGRFXPHQWRGH(VSHFLˋFD©¥RGH5HTXLVLWRV
utilizado neste trabalho. Cada documento de
(VSHFLˋFD©¥RGH5HTXLVLWRV«JHUDGRDSDUWLUGD
aplicação da técnica sobre um modelo de processos de negócio em BPMN, que será apresentada na
subseção 4.2.
Figura 5 — Estrutura do documento de
(VSHFL¿FDomRGH5HTXLVLWRVSURSRVWR

Referências: apresenta os documentos utiOL]DGRVFRPREDVHSDUDLGHQWLˋFD©¥RGRVUHquisitos de software. No caso deste trabalho,
foi usado somente o documento XPDL obtido
a partir do modelo de processo de negócio em
%301 TXH FRQW«P D GHˋQL©¥R GH SURFHVVR
do modelo de processo de negócio. Para isso,
RGRFXPHQWRGH(VSHFLˋFD©¥RGH5HTXLVLWRV
apresenta o nome do arquivo XPDL utilizado;

•

•

Características do software: descreve de
forma textual os atores, requisitos funcionais
H UHTXLVLWRV Q¥R IXQFLRQDLV LGHQWLˋFDGRV
Essa seção do documento também apresenta
a pré-condição e as pós-condições para execução dos casos de uso. Além disso, apresenWD DV UHJUDV GH QHJµFLR LGHQWLˋFDGDV D SDUtir da aplicação da técnica apresenta neste
trabalho;
Modelos de requisitos: apresenta o diagrama de caso de uso na notação UML, gerado
D SDUWLU GD LGHQWLˋFD©¥R GRV DWRUHV H FDVRV

$SDUWLUGHVVHPRGHORV¥RLGHQWLˋFDGRVRVHOHmentos relevantes para extração de requisitos de
software, de acordo com as heurísticas que serão
apresentadas na subseção 4.2. Em relação à gestão
dos requisitos de software, buscou-se estabelecer
uma relação entre os modelos de processos de
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negócio e os requisitos de software extraídos. De
forma textual, a rastreabilidade de características,
fontes e dependências é registrada no próprio doFXPHQWRGH(VSHFLˋFD©¥RGH5HTXLVLWRV
$RˋQDOGRSURFHVVRRGRFXPHQWRGH
(VSHFLˋFD©¥RGH5HTXLVLWRVJHUDGR«DQDOLVDGR
junto às partes interessadas, de forma a identiˋFDUQHFHVVLGDGHVGHPHOKRULD,VVRJDUDQWHTXH
os modelos apresentarão maior conformidade ao
domínio de negócio da organização. Além disso,
o documento de requisitos gerado a partir dos
modelos de processos de negócio melhoradas tende
a apresentar maior conformidade em relação aos
processos de negócio da organização.

$9$/,$d®2'$6,67(0É7,&$3523267$
Nesta seção, a sistemática apresenta neste trabalho é aplicada sobre três modelos de processos
de negócio selecionados a partir de um repositório
público (BIZAGI, 2015). Os modelos selecionados
foram construídos na notação BPMN 2.0 e representam diversas áreas de negócio, com diferentes
níveis de complexidade. Adicionalmente, a base de
testes conta com modelos de processos de negócio em BPMN de processos de negócio resultantes
da modelagem de processos de uma biblioteca
universitária (PUCCI, 2016). Essa base de testes
possibilita a aplicação da técnica em diferentes situações possíveis, com diferentes áreas de negócio,
inclusive com ambientes comprovadamente reais
- características esses importantes e avaliadas nos
experimentos realizados.
De forma a sistematizar a execução dos experimentos realizados neste trabalho, cada um dos
modelos foi submetido à aplicação das heurísticas
de negócio HN1, HN2 e HN3. A aplicação dessas
heurísticas contribui para o entendimento inicial
GRSURFHVVRGHQHJµFLRSRUPHLRGDLGHQWLˋFD©¥R
GRVHYHQWRVTXHRFRUUHPQDVIDVHVLQLFLDOHˋQDOGR
SURFHVVR$LQGDDX[LOLDDFRPSUHHQV¥RGRˌX[RGR
processo por meio da análise das atividades e seus
respectivos executores.

A revisão da documentação dos demais elementos dos processos de negócio possibilitou a aplicação das heurísticas HN4, HN5 e HN6. Isso permitiu
DLGHQWLˋFD©¥RGRVUHTXLVLWRVIXQFLRQDLVUHTXLVLWRV
não funcionais e regras de negócio. Cabe ressaltar
que a aplicação das heurísticas HN4, HN5 e HN6
envolveu uma análise criteriosa da documentação
das atividades do processo, bem como do contexto
do negócio de cada um dos processos.
5(68/7$'262%7,'26
Em síntese, é importante ressaltar que, em terPRVJU£ˋFRVSRXFDFRLVDPXGDDSµVDUHDOL]D©¥R
dos ajustes sobre os modelos de processos. O que
SRGHPXGDU«DGHˋQL©¥RGRVWLSRVGHWDUHIDVFRP
um símbolo sendo inserido na tarefa original. Para
este trabalho, há interesse especial na representação nas atividades dos tipos “Usuário”, “Serviço”
e “Script”. Essas atividades são selecionadas pela
KHXU¯VWLFD+5SDUDLGHQWLˋFD©¥RGRVUHTXLVLtos funcionais e casos de uso. Por outro lado, em
alguns casos, foi necessário acrescentar objetos e
repositórios de dados, para representar formulários
e informações persistidas durante a execução do
processo. A Figura 6 mostra parte do diagrama de
casos de uso gerado.
Figura 6 — Exemplo de diagrama de caso de
uso gerado a partir do processo de negócio de
contas a pagar.
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O primeiro experimento usou um modelo de
processos de negócio do setor de contas a pagar de
uma organização. O processo consiste basicamente na validação da documentação enviada pelos
fornecedores e posterior liberação de pagamento
aos respectivos fornecedores. A Figura 7 apresenta
a versão ajustada desse modelo de negócios, após a
aplicação das heurísticas de negócio apresentadas
na subseção 4.1. As partes destacadas com um círcuORPRVWUDPRVHOHPHQWRVJU£ˋFRVTXHIRUDPDMXVWDdos ou adicionados ao modelo após os ajustes.
Com a aplicação da heurística de negócio HN6,
IRLSRVV¯YHOYHULˋFDUTXHDGRFXPHQWD©¥RGRVˌXxos de decisão deveria ser ajustada. Assim, a partir
da análise do contexto do negócio e das atividades
UHODFLRQDGDVDHVVHVˌX[RVIRUDPUHJLVWUDGDVDV
regras de negócios do processo de contas a pagar.
$LQGDLGHQWLˋFRXVHDQHFHVVLGDGHGHUHSUHVHQtar os documentos manipulados durante a execução do processo, a saber: “Invoice” e “Purchase
Order”. Mediante documentações das atividades
do processo, foi possível listar os atributos de cada
um desses documentos. Então, foram inseridos
elementos repositórios de dados de acordo com
DVKHXU¯VWLFDVGHUHTXLVLWRVGHLGHQWLˋFD©¥RGH
FODVVHV'DPHVPDIRUPDYHULˋFRXVHDH[LVW¬QFLD
de “formulários de recebimento” e “formulários
de aprovação da documentação”. As informações
registradas nas atividades que manipulam esses
formulários levaram à criação de objetos de dados
que representam esses formulários, bem como seus
atributos. A Figura 8 apresenta parte do diagrama
de classes de domínio gerado no documento de
(VSHFLˋFD©¥RGH5HTXLVLWRV
Com a aplicação da heurística de negócio HN6,
IRLSRVV¯YHOYHULˋFDUTXHDGRFXPHQWD©¥RGRVˌXxos de decisão deveria ser ajustada. Assim, a partir
da análise do contexto do negócio e das atividades
UHODFLRQDGDVDHVVHVˌX[RVIRUDPUHJLVWUDGDVDV
regras de negócios do processo de contas a paJDU(VVDVUHJUDVIRUDPUHJLVWUDGDVQRVˌX[RVGH

decisão e em atividades cuja execução é restrita
SHODVUHJUDVLGHQWLˋFDGDV
A aplicação da heurística de negócio HN4 envolveu a abstração dos requisitos não funcionais de
qualidade do software para que fossem registrados
na segunda versão dos modelos. Nesse sentido, foram registrados na segunda versão do modelo atributos de desempenho e usabilidade do software, de
acordo com o contexto do processo de negócio de
contas a pagar.
Outros dois experimentos foram realizados, em
modelos de processos de negócio de uma organização de Tecnologia de Informação e de uma biblioteca universitária. De maneira geral, esses experimentos seguiram a mesma lógica de aplicação das
heurísticas de negócio e de requisitos sobre as duas
YHUV·HVGRVPRGHORV$RˋQDOGRVH[SHULPHQWRV
apresentados, os requisitos obtidos foram sumarizados por tipo, demonstrando de forma quantitativa os resultados obtidos em cada versão do modelo,
conforme demonstrado na Tabela 5.
Figura 7 — Modelo BPMN ajustado para o
processo de negócio de contas a pagar.
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modelos de negócios em modelo de requisitos de
software contribuirá para padronizar, agilizar e mea partir do processo de negócio de contas a pagar.
OKRUDUDVDWLYLGDGHVGHOHYDQWDPHQWRHHVSHFLˋFDção de requisitos e outros processos da Engenharia
GH6RIWZDUH1HVVDGLUH©¥R«SRVV¯YHODˋUPDUTXH
este trabalho vem apoiar a concretização dessa
transformação de modelos.
A utilização de um documento padrão estruturado de acordo com boas práticas de documentação
de requisitos e a geração de diagramas UML de
forma padronizada possibilitam enriquecer semanOs resultados mostraram, de forma geral, um
WLFDPHQWHD(VSHFLˋFD©¥RGH5HTXLVLWRVGHVRIWZDaumento considerável na quantidade de requisitos
re. Isso contribui para o melhor entendimento por
LGHQWLˋFDGRVDSµVDDSOLFD©¥RGRVDMXVWHVVREUHRV
parte das equipes de negócio e equipes de desenPRGHORV&RQVLGHUDQGRDLGHQWLˋFD©¥RGRVUHTXLVLvolvimento. A geração de diagramas de classes de
WRVIXQFLRQDLVYHULˋFRXVHTXHDLQGLFD©¥RGRWLSR
domínio possibilita visualizar de maneira padronide atividade tem um papel importante na melhoria
zada os elementos manipulados durante a execuGRVSURFHVVRVSRVVLELOLWDQGRDLGHQWLˋFD©¥RGDVDWLção dos processos de negócio. Isso contribui para
vidades que serão transformadas em casos de uso.
LGHQWLˋFD©¥RGHFODVVHVGHGRP¯QLRTXHSRGHPVHU
utilizadas por outras etapas do desenvolvimento do
Tabela 5 — Elementos de requisitos nas versões
software, como projeto e testes.
original e ajustada do modelo de negócio.
Ao mesmo tempo, os ajustes realizados
Versão
Req, Reg. Reg.
Classe de
dos
Ator Não
de
de
nos modelos de processos de negócio em
Domínio
modelos
Func. Neg. Neg.
BPMN contribuem para o enriquecimento
Original
11
0
5
11
0
da documentação do negócio da organiAjustado
12
9
19
18
13
zação. Assim, a aplicação da sistemática
proposta irá apresentar melhores resultados, com documentos de requisitos para a solução
Cabe ressaltar que a aplicação das heurísticas de
de software mais completos e aderentes às necessiextração de requisitos não garante que os requisiWRVLGHQWLˋFDGRVWHQKDPDVHP¤QWLFDGHVHMDGDSDUD dades da organização.
Em trabalhos futuros, o conjunto de heurísticas
H[WUD©¥RGHUHTXLVLWRV(VVDVKHXU¯VWLFDVGHˋQHP
proposto neste trabalho deve ser revisado, de forma
que a versão inicial do modelo deve ser ajustada,
DLGHQWLˋFDUDQHFHVVLGDGHGHDMXVWHVTXHSURPDVQ¥RK£XPDGHˋQL©¥RGHFRPRID]HUHVVHV
porcionem melhores resultados. Para isso, novos
ajustes. Assim, a aplicação das heurísticas depende,
experimentos devem ser realizados em modelos de
em grande parte, do conhecimento do negócio e da
processos de negócio voltados a diferentes áreas de
H[SHUL¬QFLDGRDQDOLVWDHPLGHQWLˋFDUVLWXD©·HVGH
negócio e com diferentes complexidades. Os resulmelhoria nos processos de negócio.
tados desses experimentos servirão como base para
os ajustes necessários
&21&/86¯(6
O desenvolvimento de metodologias e técnicas
que possibilitem a transformação automática de
Figura 8 — Parte do diagrama de classes gerado
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