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II WICSI
Minicursos do XI Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação
Sistemas de Informação: A Visão Sociotécnica da Computação
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Apresentação

A trilha de Minicursos do Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI) visa propiciar a

experiência e discussão de tópicos de pesquisa ou tecnologia atual e/ou inovadores relacionados a assun-

tos de amplo interesse da comunidade de Sistemas de Informação a partir de cursos de curta duração

de uma forma prática e didática, oportunizando a geração e disseminação de conhecimento entre seus

participantes.

Nesta décima primeira edição do SBSI, o SBSI 2015, foram selecionados quatro minicursos dentre

onze propostas submetidas, onde os participantes terão a oportunidade de aprender ou aperfeiçoar seus

conhecimentos sobre Modelagem de Negócio, Criação de Startups, Padrões e Ferramentas no desenvolvi-

mento de software para Web Semântica, e Gestão de Processos de negócios. Gostaŕıamos de agradecer

a todos que contribúıram conosco na construção dessa trilha do SBSI 2015. A qualidade obtida é fruto

de um trabalho conjunto. Agradecemos aos membros dos Comitês de Programa pelo sério trabalho reali-

zado prol das revisões e pelos comentários construtivos aos trabalhos, aos autores de todas as propostas

submetidas e, principalmente aos autores dos minicursos selecionados. Acompanhamos seu trabalho da

proposta ao artigo e geração de material de apresentação (slides) e estamos muito felizes com o resultado

final obtido. Agradecemos também a organização geral do evento pelas orientações e suporte recebidos.

Desejamos a todos os participantes que os minicursos do SBSI 2015 sejam produtivos e enriquecedores.

Saudações acadêmicas!

Goiânia, 26 de maio de 2015.

Clodis Boscarioli (UNIOEST) e Gustavo Teodoro Laureano (UFG)

Coordenadores dos Minicursos do SBSI 2015
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Márcio V. Oliveira Sena (UFG)
Renato de Freitas Bulcão-Neto (UFG)
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RESUMO 

Este minicurso apresenta uma visão prática da disciplina 
“Modelagem de Negócio” do Processo Unificado (UP) com o uso 
da Linguagem de Modelagem Unificada (UML). Inicialmente são 
apresentados os casos de uso de negócio e técnicas para 
identifica-los. Em seguida o detalhamento do modelo de negócio 
é feito com diagramas de atividades de negócio e diagramas de 
máquina de estado para objetos de negócio. Finalmente 
apresentam-se técnicas sistemáticas para derivar requisitos (casos 
de uso de alto nível) a partir dos modelos de negócio.  Este 
minicurso baseia-se nos capítulos 2 e 3 do livro Análise e Design 

Orientados a Objetos para Sistemas de Informação [1]. 

Palavras-chave 
Modelagem de Negócio, Requisitos, Casos de Uso. 

ABSTRACT 
This lecture presents a practical approach for the discipline 
“business modeling” of the Unified Process (UP) using the 
Unified Modeling Language (UML). Initially, we present business 
use cases and a technique to identify them.  In the following, the 
business model is detailed by using business activities and 
business objects machine state diagrams. Finally, we present 
systematic techniques to derive requirements (high-level use 
cases) from the business model.  This lecture is based on Chapters 
2 and 3 of the book Object-Oriented Analysis and Design for 

Information Systems [1]. 

Categories and Subject Descriptors 
D.2.1 [Software Engineering]: Requirements/Specifications – 
Elicitation methods. 

General Terms 
Documentation, Design, Human Factors, Verification. 

Keywords 
Business Modeling, Requirements, Use Cases. 

1. INTRODUÇÃO 
A fase de concepção do UP consiste em um período de tempo no 
qual os analistas estão procurando obter informações sobre o 
negócio a ser automatizado ou reestruturado. Assume-se que o 
conhecimento que os analistas têm sobre o negócio é mínimo e 
que a interação com os interessados será intensa. 

Usualmente, antes de começar a descobrir e analisar os requisitos 
do sistema, é necessário entender os objetivos da organização-
alvo. Esta visão pode ser obtida pela disciplina do UP chamada 
modelagem de negócio. 

A modelagem de negócio é uma atividade que suporta a 
descoberta dos requisitos de sistema porque ajuda a equipe a 
perceber o contexto mais amplo do negócio no qual o futuro 
sistema vai operar. 

Uma vez que o negócio tenha sido razoavelmente entendido e 
modelado, a análise de requisitos pode começar. Embora existam 
várias abordagens para representar requisitos, este minicurso 
apresenta uma técnica baseada em casos de uso de sistema. 

O caso de uso de sistema é um processo individual que é 
identificado a partir das atividades de sistema. Casos de uso de 
sistema de alto nível (ou resumidos) representam os requisitos 

funcionais de mais alto nível de um sistema. As anotações nesses 
casos de uso representam os requisitos não funcionais, ou seja, as 
restrições e as qualidades relacionadas àquelas funções. Os 
requisitos suplementares são requisitos não funcionais que se 
aplicam ao sistema como um todo – não apenas às funções 
individuais. Eles podem ser representados no documento de 
especificações suplementares. 

A seção 2 apresenta o conceito de caso de uso de negócio e as 
seções 3 e 4 tratam do detalhamento deste modelo que é 
conseguido com diagramas de atividades de negócio e diagramas 
de máquina de estados para objetos de negócio, respectivamente. 
A seção 5 introduz o conceito e casos de uso de sistema e a seção 
6 mostra como derivar tais casos de uso a partir do modelo de 
negócio. A seção 7 mostra como o modelo conceitual preliminar 
também pode ser usado como ferramenta para identificar casos de 
uso de sistema. A seção 8 discute aspectos relacionados a 
requisitos de software, especificamente relacionando esses 
aspectos com os modelos de casos de uso. A seção 9 apresenta as 
considerações finais. 

2. CASOS DE USO DE NEGÓCIO 
Jacobson [2] apresenta detalhadamente técnicas para modelagem 
de negócios com casos de uso de negócio. Em geral, em modelos 
de negócio, existem entidades (pessoas ou empresas) externas à 
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organização-alvo, chamadas atores de negócio, e entidades 
internas chamadas trabalhadores de negócio. Casos de uso de 

negócio são os processos realizados por esses atores e 
trabalhadores que permitem que eles atinjam algumas das metas 
de negócio da organização. 

O modelo de caso de uso de negócio considera a organização 
inteira como um sistema, e os atores podem ser pessoas, sistemas 
ou outras organizações que criam ou mantêm relacionamentos de 
negócios com ela [3]. 

A quantidade de casos de uso de negócio que serão identificados 
pode ser relativamente pequena. Um processo de negócio é um 
processo de longo termo que é realizado pela empresa; pode-se 
pensar, por exemplo, em vender produtos, conduzir o marketing, 
fornecer serviços, resolver problemas dos consumidores etc. Cada 
processo deste tipo pode contribuir para um objetivo de negócio 
da empresa.  

Durante a modelagem e o negócio, há dois tipos de atores que 
podem ser referenciados:  

 Atores de negócio: pessoas, organizações ou mesmo 
sistemas que executam algumas atividades pertencentes 
ao processo, mas que não são parte da empresa-alvo. Ou 
seja, eles não estão sob o controle da organização. 
Atores de negócio poderiam ser, por exemplo, clientes, 
fornecedores, auditores externos, empresas parceiras ou 
mesmo outros sistemas automatizados com os quais a 
empresa deve interagir. 

 Trabalhadores de negócio: pessoas, organizações ou 
mesmo sistemas que realizam atividades que pertencem 
ao processo e que são parte da empresa-alvo. Poderiam 
ser os funcionários da empresa, seus departamentos ou 
mesmo sistemas de software existentes que pertencem à 
empresa. Eles são usualmente distinguidos dos atores de 
negócio pelo estereótipo <<worker>>. 

A associação dos casos de uso de negócio com as principais metas 
de negócio da empresa ajuda a identificar o escopo do sistema, 
isto é, as atividades que serão efetivamente automatizadas no 
projeto que está sendo iniciado. No exemplo da Figura 1, todos os 
casos de uso são candidatos a automatização com diferentes níveis 
de prioridade. Entretanto, a empresa pode estar interessada apenas 
em implementar compras e vendas neste momento, deixando o 
marketing e os serviços ao consumidor para um segundo projeto. 

Nem todo papel de trabalhador de negócio será usualmente 
automatizado. Isso dependerá do escopo do projeto a ser definido. 
Uma das vantagens de fazer o diagrama de casos de uso de 
negócio, então, é ajudar na visualização e na tomada de decisão 
sobre automatização. Com o diagrama, é possível visualizar o que 
deve ficar dentro e fora do escopo de automatização, dependendo 
dos objetivos do projeto. 

O próximo passo na direção da análise de requisitos é o estudo 
detalhado dos casos de uso de negócio que serão automatizados. 
O nível de precisão e detalhe depende dos objetivos do projeto. 

3. ATIVIDADES DE NEGÓCIO 
O diagrama de atividades da UML é uma opção muito popular 
para estudar os detalhes de um caso de uso de negócio. Com este 
diagrama, podem ser especificadas as diferentes atividades 
realizadas pelos atores e trabalhadores de negócio na direção da 
meta geral do caso de uso que está sendo informatizado.  

Alternativamente, a Business Process Model and Notation1 
(BPMN)2 pode ser usada no lugar dos diagramas de atividade da 
UML. Porém, a notação UML é mais simples e o objetivo aqui 
não é produzir modelos altamente detalhados do negócio da 
empresa, mas colecionar informações que possam ajudar a derivar 
requisitos de alto nível para futuros sistemas informatizados. 

 

Figura 1. Exemplo de modelo de casos de uso de negócio. 

É importante lembrar que o objetivo da modelagem de negócio, 
no contexto da análise de sistemas, é usualmente vislumbrar uma 
visão geral do negócio, e não efetuar uma especificação detalhada 
de seus processos. Assim, na maioria dos casos, o objetivo da 
equipe é concentrar-se na descoberta de informações sobre o 
negócio, e não na especificação formal do funcionamento do 
negócio como se este fosse uma máquina. 

O diagrama de atividades da UML é em muitas coisas similar a 
um fluxograma. Existem atividades sequencialmente ligadas. 
Pontos de decisão e repetição podem ser usados e mesmo 
paralelismo pode ser expresso nesses diagramas. Um exemplo 
pode ser visto na Figura 2, a qual detalha o caso de uso de 
negócio “Vender livros” da Figura 1. 

Mais tarde, os analistas devem examinar em detalhe cada uma das 
atividades que devem ser realizadas. Se uma dada atividade 
pertence ao escopo do sistema que vai ser implementado, então 
ela será alvo de uma análise mais detalhada. 

Outras opções para detalhar um diagrama de casos de uso de 
negócio são os diagramas de sequência e de comunicação da 
UML. Entretanto, esses diagramas são usados para representar 
envio de mensagens entre seus elementos. Nem sempre é natural 
encontrar nomes para rotular essas mensagens no caso de um 
processo de negócio, e nomes genéricos como “enviar dados” e 

“verificar resultado” acabam sendo (mal) escolhidos no final. 
Assim, o diagrama de atividades é a escolha mais natural para 
descrever o que acontece no mundo real, dentro de uma 
organização de pessoas.  

                                                                
1 Anteriormente conhecida como Business Process Modeling 

Notation. 
2 Disponível em: <www.bpmn.org>. 

XI Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, Goiânia - GO, 26 a 29 de Maio de 2015.
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4. ASPECTOS DE NEGÓCIO 
DEPENDENTES DE ESTADOS 
Além dos casos de uso de negócio, que podem ser detalhados por 
diagramas de atividades, pode ser importante entender outros 
aspectos de um negócio que nem sempre aparecem claramente 
nesses diagramas, tais como alguns objetos-chave de negócio que 
mudam de estado durante seu ciclo de vida. 

 

Figura 2. Exemplo de diagrama de atividades de negócio. 

Assim, outro diagrama UML que ajuda a equipe a entender o 
negócio é o diagrama de máquina de estados. Assim como o 
diagrama de atividades, trata-se de um diagrama comportamental, 
mas, em vez de modelar atividades em processos, ele representa 
um conjunto de estados nos quais um ator ou entidade pode estar 
em um determinado instante. 

Como um exemplo de como este diagrama pode ser útil durante a 
análise do negócio, pode-se imaginar que uma equipe está 
interessada em entender o ciclo de vida de um livro em uma 
livraria; examinar os diferentes estados de um objeto-chave de 
negócio pode reduzir o risco de subestimar a complexidade dos 
requisitos do sistema (ver Figura 3). 

Quais elementos de negócio merecem a produção de um diagrama 
de máquina de estados ou de atividade? Salvo melhor juízo, não é 
recomendável preparar um diagrama para qualquer elemento de 
negócio porque, se isso for feito, a fase de concepção poderá levar 
muito tempo para ser concluída, e sua objetividade será 
prejudicada. O que é usualmente necessário neste ponto é um 
modelo para alguns elementos-chave, de forma que o 
comportamento seja mais bem compreendido e que seus requisitos 
possam ser derivados depois. 

Uma pista para identificar esses elementos-chave é perguntar 
quais são os objetos de negócio. No caso de uma livraria, são os 
livros, no caso de um hotel, as hospedagens, no caso de um 
tribunal, os processos, e assim por diante. Assim, esses são os 
elementos-chave que devem ser modelados em maior detalhe para 
ajudar a entender o negócio. 

Qual diagrama deve ser usado – atividade ou máquina de estados? 
Um diagrama de atividades é útil quando está modelando pessoas, 
organizações ou sistemas fazendo coisas. No entanto, um 
diagrama de máquina de estados é útil quando uma única entidade 
passa por diferentes estados nos quais ela não está 

necessariamente fazendo coisas. Além disso, o diagrama de 
atividades usualmente detalha um caso de uso de negócio (ou seja, 
um processo como vender, comprar, verificar etc.), enquanto o 
diagrama de máquina de estados usualmente está associado a um 
objeto de negócio (como livros, pessoas, pedidos etc.). 

 

Figura 3. Um exemplo de diagrama de máquina de estados 
para um objeto de negócio. 

A modelagem de negócio não consiste, entretanto, apenas em 
construir diagramas. O propósito dos diagramas é ajudar a 
entender o contexto e os requisitos iniciais de um projeto e um 
sistema. Modelagem de negócio é uma das atividades-chave que 
ajudam a equipe a identificar e se preparar para riscos de projeto. 
Outras atividades de mitigação de riscos podem também ser 
realizadas durante a concepção, tais como prova de conceito, 
workshops, prototipação, testes preliminares etc. Qualquer 
estratégia que ajude a entender o quadro mais amplo e identificar 
os maiores riscos e complexidades de um projeto são válidos. 

5. CASOS DE USO DE SISTEMA 
Casos de uso de sistema diferem dos casos de uso de negócio em 
alguns aspectos. Por exemplo, atores de negócio podem gastar 
dias ou mesmo semanas realizando um caso de uso de negócio, 
enquanto um caso de uso de sistema frequentemente é realizado 
em um período de tempo bem mais curto, usualmente em minutos, 
com um ou poucos atores interagindo com um sistema e obtendo 
um resultado completo e consistente para pelo menos uma de suas 
metas. Adicionalmente, casos de uso de sistema devem ser 
realizados sem interrupções enquanto casos de uso de negócio não 
têm restrições a este respeito. 

Outra diferença fundamental é que o caso de uso de negócio é 
usualmente realizado por vários atores humanos, enquanto o caso 
de uso de sistema é normalmente realizado por poucos atores 
humanos (muitas vezes apenas um). O fato é que se um caso de 
uso de sistema vai ser realizado por mais de um ator humano, 
então eles devem estar interagindo ao mesmo tempo com o 
sistema, e esta não é a situação mais comum. Usualmente, cada 
ator humano acessa o sistema no horário de sua melhor 
conveniência, verificando os dados e realizando as ações 
necessárias. Isso leva a uma sequência de casos de uso de sistema 
e não a um único caso de uso, porque um caso de uso de sistema 
não pode ser interrompido.  

O diagrama de casos de uso é um diagrama UML bastante 
popular, mas também é frequentemente mal compreendido. É 
usual ver esses diagramas com dezenas de casos de uso e também 
com alguns de seus fragmentos acoplados. Entretanto, durante a 
concepção, é mais importante saber quais são os principais 
processos do sistema e não o seu detalhamento. Assim, não se 
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recomenda a presença desses fragmentos no diagrama, nem o uso 
das associações include e extend entre casos de uso (as quais, 
algumas vezes, revelam parte da estrutura interna dos casos de 
uso).  

Usualmente, ainda não há informação suficiente para descobrir 
todos os fragmentos neste momento. Por que deveriam apenas 
alguns fragmentos dos casos de uso ser mostrados e outros não? 
Melhor não mostrar nenhum durante a fase de Concepção. Isso 
evita que o diagrama acabe ficando com um número grande de 
elipses, o que prejudicaria sua compreensão. Assim, deve haver 
um critério preciso para decidir quais casos de uso devem ser 
mantidos no diagrama para evitar, de um lado, um número grande 
de processos excessivamente detalhados, e, por outro lado, um 
número muito pequeno de processos, o que poderia fazer com que 
características importantes do sistema não aparecessem. 

A regra consiste em considerar como caso de uso apenas aqueles 
processos que podem ser executados isoladamente. Processos 
parciais que devem necessariamente ser executados durante 
outros processos não devem ser representados no diagrama de 
casos de uso de sistema. 

Os nomes dos casos de uso devem ser escolhidos com cuidado, 
porque neste estágio eles vão resumir informações críticas sobre o 
sistema e escolhas erradas podem dificultar que os interessados 
tenham uma compreensão comum sobre a real intenção dos atores 
e trabalhadores de negócio. Blain3 apresenta algumas das 
melhores práticas coletadas de várias fontes. Segundo ele, bons 
nomes de casos de uso: 

 Refletem objetivos do usuário. Nomes tais como 
Acessar sistema ou Abrir janela principal devem ser 
evitados, porque eles refletem tecnologia e não um 
objetivo de negócio.  

 São os mais curtos possíveis. Embora algumas pessoas 
possam propor que o nome de um caso de uso não deva 
ter mais do que duas ou três palavras (ou qualquer outro 
número), não é viável definir um limite como esse, 
porque existe o risco de perder a clareza sobre o 
objetivo de negócio se o nome for curto demais.  

 Têm verbos significativos. Um verbo não significativo é 
um que não deixa claro qual é o objetivo que o caso de 
uso realiza; por exemplo, o que um caso de uso como 
Processar pedido realiza? Que resultado ele produz? Já 
um nome como Separar produtos para entrega seria 
mais significativo neste caso. 

 Têm voz ativa. Como na escrita em geral, a voz ativa é 
preferível à voz passiva. Pagar pedido é melhor do que 
O pedido é pago. 

 Estão no infinitivo. O infinitivo indica o que o usuário 
está tentando fazer. Usar o tempo verbal no passado ou 
no futuro pode ser confuso e desnecessário.  

 Não identificam o ator. Como os casos de uso são 
ligados aos atores, seus nomes não fazem parte do nome 
dos casos de uso.  

 São consistentes. As mesmas convenções de regra de 
nomeação devem ser aplicadas a todo o projeto ou 
grupo de projetos.  

                                                                 
3 Disponível em: <tynerblain.com/blog/2007/01/22/how-to-write-

good-use-case-names/>. 

Probasco [4] também insiste que o significado de um nome de 
caso de uso deve ser preciso. Por exemplo, Leilão é um bom 
nome para um caso de uso? Não seria melhor usar um verbo como 
em Executar leilão? O verbo “executar” provavelmente seria a 

escolha de um programador, mas ele provavelmente não teria 
nenhum significado para um leiloeiro (o leilão vai ser colocado no 
paredão e fuzilado?). Neste caso, a ideia seria conversar com um 
especialista de domínio e obter um nome melhor. No entanto, 
mesmo o nome Leiloar não é suficientemente claro. Vai ser 
leiloado um único item ou um lote de itens? Ou ainda é 
simplesmente um participante do leilão dando um lance? Neste 
caso, nomes como Leiloar lote de itens, Leiloar item ou 
Apresentar lance seriam mais claros. 

6. DERIVANDO CASOS DE USO DE 
SISTEMA A PARTIR DE UM MODELO DE 
NEGÓCIO 
Para descobrir casos de uso e atores de sistema, a equipe pode 
examinar o diagrama de casos de uso de negócio com a fronteira 
de automação definida (escopo de automação). 

Primeiramente, os atores que estão realmente interessados nos 
processos a serem automatizados devem ser identificados. Eles 
são os atores de negócio que interagem com casos de uso de 
negócio que estejam dentro do escopo de automação, e os 
trabalhadores de negócio que interagem com tais casos de uso mas 
que não estejam eles próprios dentro do escopo de automatização. 

Trabalhadores de negócio cujas funções serão parcial ou 
totalmente automatizadas pelo sistema serão importantes fontes de 
informação, porque saber como eles realizam seus deveres 
atualmente pode ser crucial para entender como o sistema deve 
funcionar. Mais do que isso, saber como eles realmente executam 
seu trabalho pode ser valioso porque algumas vezes a prática é 
diferente do que está escrito nos livros de procedimento. 

Outra fonte de requisitos são os atores de negócio que se tornarão 
atores de sistema. Entretanto, eles nem sempre estarão disponíveis 
para eliciação de requisitos e, nesse caso, eles devem ser 
substituídos por especialistas de domínio. Por exemplo, pode não 
ser possível entrevistar o cliente de uma loja que ainda não exista. 
Assim, alguém que entenda do negócio e possa explicar como se 
espera que ele funcione será uma pessoa chave para obter os 
requisitos corretos.  

Uma vez que os atores de sistema tenham sido identificados a 
partir dos casos de uso de negócio, será possível observar os 
diagramas de atividade e de máquina de estados que foram 
produzidos durante a modelagem de negócio para verificar quais 
atividades realizadas por estes podem ser consideradas como 
casos de uso de sistema. 

Para identificar casos de uso de sistema nos diagramas de 
atividade como o da Figura 2, algumas considerações devem ser 
feitas. As atividades conectadas por um fluxo devem ocorrer de 
forma imediata ou podem ocorrer em momentos diferentes? Elas 
devem ocorrer em uma única sessão de uso do sistema ou elas 
podem ser realizadas em momentos diferentes? A resposta 
dependerá da forma como o negócio é organizado, isto é, 
dependerá das regras de negócio. Se a empresa decidir, por 
exemplo, que um pedido só é recebido depois que o pagamento é 
feito, então essas atividades formam um único caso de uso. 
Entretanto, se a empresa decidir que é possível registrar um 
pedido (salvar carrinho de compras) e pagar por ele em outro dia, 
então existem dois casos de uso distintos. 
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As atividades selecionadas são completas e consistentes? Por 
exemplo, Enviar livros é uma boa descrição para a atividade 
realizada pela editora? Pode-se descobrir que a editora vai receber 
um pedido e que então vai enviar os livros em estoque. 
Entretanto, o pagamento na relação entre empresas normalmente 
não é feito imediatamente – uma fatura é gerada e paga pela 
livraria em um prazo predefinido (por exemplo, 30 dias após a 
compra). Assim, essa atividade deveria ser complementada com 
mais detalhes. 

O diagrama de máquina de estados como o apresentado na Figura 
3, é também particularmente útil em termos dos casos de uso de 
sistema que precisam ser analisados. Cada mudança de estado em 
um livro (principal objeto de negócio) deve ser feita por alguém, e 
este “alguém” é um ator que executa o caso de uso.  

Assim, a partir das transições daquele diagrama, um novo 
conjunto de casos de uso de sistema pode ser descoberto, 
conforme mostrado na Figura 4. 

Uma das decisões mais difíceis do analista é resolver qual o 
tamanho de seus casos de uso: muitos casos de uso pequenos ou 
poucos casos de uso grandes? As próximas subseções apresentam 
alguns critérios para ajudar a escolher a melhor granularidade para 
casos de uso de sistema. 

 

 

Figura 4. Casos de uso que podem ser derivados a partir do 
diagrama de máquina de estados da Figura 2. 

6.1 Sessão Indivisível 
Um bom caso de uso deve ser realizado em uma sessão indivisível 
de uso do sistema4. Isso significa que ele deveria iniciar e terminar 
sem sofrer interrupção. Por exemplo, o registro de um pedido 
poderia ocorrer durante uma única sessão de uso do sistema, 
envolvendo a identificação de um cliente, a seleção de livros, a 
visualização de preços, o pagamento, a seleção de endereço para 

                                                                 
4 Esta ideia segue a definição de um EBP (Elementary Business 

Process – Processo Elementar de Negócio) de Larman [5]. A 
definição de um EBP vem da área de engenharia de processo de 
negócio: “uma tarefa realizada por uma pessoa em um lugar em 

um tempo em resposta a um evento de negócio, a qual adiciona 
um valor mensurável ao negócio e deixa os dados em um estado 
consistente”. 

entrega etc. Cada um desses aspectos é um requisito funcional do 
sistema. 

6.2 Interativo 
Um caso de uso deve ser interativo, o que significa que deve 
existir um ator para interagir com o sistema. Processos internos do 
sistema não são casos de uso, não importa quão complexos sejam. 
No entanto, uma simples consulta sobre a informação pode ser um 
caso de uso se ela for feita por um ator. 

6.3 Resultado Consistente 
Um caso de uso deve produzir um resultado consistente, seja uma 
entrada completa ou transformação em uma peça de informação, 
ou simplesmente uma consulta na qual informação relevante é 
passada para o usuário. Um caso de uso não pode deixar a 
informação inconsistente ao seu final. Por exemplo, o registro de 
um pedido não pode ser concluído sem que o comprador e os 
livros que ele deseja tenham sido identificados, caso contrário, a 
informação sobre o pedido estará incompleta em relação às regras 
do negócio; a livraria não pode reiniciar o pedido ou cobrar por 
ele sem saber quem é o comprador e quais são os livros 
solicitados. 

6.4 Essencial 
Dois estilos para escrita de casos de uso podem ser identificados: 

 Casos de uso essenciais, que não mencionam tecnologia 
de interface. 

 Casos de uso concretos (ou reais), que são 
especificamente escritos para uma dada tecnologia de 
interface. 

Durante a eliciação e a análise de requisitos, casos de uso de 
sistema são considerados requisitos, não design. É um erro 
comum incluir entre estes casos de uso ações que são puramente 
relacionadas com alguma tecnologia de interface (como Abrir 

janela principal, Imprimir relatório ou Login).  

Ambler [6] aponta que modelos essenciais são mais flexíveis, 
deixando mais opções em aberto, e que são mais capazes de 
acomodar mudanças na tecnologia. Ele também afirma que os 
modelos essenciais são mais robustos do que as representações 
concretas porque eles mais provavelmente permanecerão válidos 
caso haja alguma mudança na tecnologia de implementação. 

Assim, casos de uso essenciais devem ser considerados a melhor 
opção durante a fase de eliciação de requisitos, embora detalhes 
ou opções tecnológicas possam ser anotados para permitir análise 
de esforço e gerenciamento de risco.  

6.5 Alto Nível 
Durante a concepção, casos de uso são usualmente resumidos ou 
de alto nível, o que significa que sua descrição se dá apenas pelo 
seu nome ou em alguns casos por uma ou duas frases. Entretanto, 
esta não é a única forma pela qual um caso de uso pode ser 
descrito. Mais tarde, eles serão expandidos para conter mais 
detalhes sobre os requisitos. 

7. MODELO CONCEITUAL PRELIMINAR 
O modelo conceitual preliminar é construído durante a fase de 
concepção e consiste de um diagrama que representa as principais 
unidades de informação do sistema. Ainda não é necessário 
representar atributos. Embora as associações possam aparecer no 
modelo, ainda não é necessário também detalhar suas 
características. 
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Com a análise do diagrama de casos de uso de sistema, vários 
conceitos importantes podem ser descobertos. Esses conceitos são 
representados como classes no modelo conceitual preliminar: eles 
representam a estrutura da informação que será gerenciada pelo 
sistema. Ao mesmo tempo, um analista que observe o modelo 
conceitual poderá perceber se o diagrama de casos de uso é 
suficientemente completo. Essa verificação usualmente ocorre 
quando novas entidades são identificadas em um processo de 
negócio e se torna necessário que elas sejam de alguma forma 
registradas pelo sistema. 

Existe ainda mais uma utilidade prática importante para o modelo 
conceitual preliminar. Entre os conceitos mostrados, a maior parte 
são elementos de informação criados ou alterados no contexto dos 
casos de uso já identificados. Entretanto, alguns destes conceitos 
não são nem criados nem alterados nestes casos de uso e isso 
significa que alguns casos de uso ainda podem estar faltando. Este 
é o caso especialmente com as classes Livro, Editora e Cliente na 
Figura 5. 

Esses conceitos podem ser considerados como CRUD, porque 
eles permitem as quatro operações clássicas: Create, Retrieve, 
Update e Delete5. Se elas vão ser adicionadas ao diagrama, em 
vez de representá-las individualmente, será melhor representar as 
quatro operações como um único caso de uso CRUD, que é 
estereotipado com <<crud>>. 

 

Figura 5. Um exemplo de modelo conceitual preliminar. 

8. REQUISITOS 
A eliciação e a análise de requisitos consistem em uma parte 
significativa da fase de concepção. A equipe pode e deve usar 
todas as fontes disponíveis para identificar requisitos 
(especialistas, usuários, documentos, interfaces, literatura etc.) e, 
para cada fonte, um conjunto de funções que o sistema deve 
realizar pode ser identificado. 

No entanto, durante a eliciação de requisitos, o analista pode 
encontrar regras de negócio ou restrições sobre como as funções 
devem ser realizadas pelo sistema. Por exemplo, uma regra de 
negócio poderia estabelecer que a livraria apenas enviasse livros 
após a confirmação do pagamento. Este tipo de regra é um 

                                                                 
5 Inserir, consultar, atualizar e remover, respectivamente. 

requisito não funcional que pode ser registrado como uma 
anotação ou comentário no próprio caso de uso, para que possa 
ser lembrada e verificada quando o caso de uso for expandido.  

O tempo usado para eliciação de requisitos deve ser gasto com 
descoberta, não com invenção. Durante este período, a equipe de 
analistas, com os clientes, usuários e outros interessados, deve 
tentar listar a maioria das capacidades e restrições sem 
preocupação em detalhá-las. Detalhes sobre requisitos serão 
convenientemente acomodados nas próximas iterações.  

Deve ficar claro também que requisitos são algo que o cliente 
pediu, e não algo que a equipe projeta. Alguns analistas podem 
confundir coleta de requisitos – isto é, a memória das demandas 
do cliente – com um design de sistema preliminar. O analista deve 
procurar os requisitos que correspondem às necessidades e 
objetivos do cliente em termos de informação.  

Requisitos suplementares são todo tipo de restrições ou 
qualidades relacionadas ao sistema como um todo e não apenas a 
funções individuais. Por exemplo, um requisito suplementar pode 
estabelecer que o sistema deve ser compatível com um 
determinado banco de dados legado, ou ser implementado com 
uma determinada linguagem de programação, ou, ainda, seguir um 
determinado design de interface (look and feel). 

Deve-se tomar cuidado com a definição dos requisitos não 
funcionais e suplementares. Um requisito como “o sistema deve 

ser fácil de usar” não é suficientemente claro. Seria melhor dizer 

que “um usuário novo deve ser capaz de completar as tarefas sem 

erro na primeira tentativa”. Isso dá uma ideia mais precisa sobre o 

que deve ser projetado para atender ao requisito. 

Requisitos não funcionais e suplementares também podem ser 
identificados em diferentes grupos, tais como, por exemplo, 
interface, implementação, desempenho, tolerância a falhas etc. O 
objetivo de fazer tais distinções está em permitir uma organização 
mais adequada. 

Embora a maioria dos praticantes do UP possa escolher o sistema 
de classificação FURPS+ [7], para organizar requisitos 
suplementares, uma fonte mais atualizada para a classificação de 
tais requisitos por grupos de qualidade é a norma ISO/IEC 
250106. A Tabela 1 mostra as subcaracterísticas e algumas 
questões geradoras de requisitos para a característica 
“confiabilidade” do modelo de qualidade da norma. Em sua 
versão completa a norma apresenta 13 características e 42 
subcaracterísticas e a versão completa da tabela pode ser 
encontrada em [1]. 

Embora a lista de subcaracterísticas seja extensa, a equipe deve ter 
em mente que ela é apenas uma classificação para melhorar a sua 
capacidade de identificar requisitos que sejam realmente 
importantes. Não há necessidade de se procurar por requisitos 
inexistentes, por exemplo, estabelecendo requisitos complicados 
de empacotamento para um cliente que não se importa com a 
forma como o software será empacotado. 

Também não é recomendável perder muito tempo discutindo se 
um dado requisito pertence a este tipo ou àquele. Mais importante 
do que decidir a qual tipo o requisito pertence é saber que ele 
existe: longas discussões sobre classificação de requisitos não 
adicionam conhecimento significativo ao projeto. 

                                                                
6 Disponível em: 

<www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=35733>. 
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Tabela 1. Classificação de requisitos suplementares baseada na 
ISO/IEC 25010:2011 e questões geradoras de requisitos. 

Característica 

25010 

Subcaracterística 

25010 

Questões geradoras de 

requisitos 

Confiabilidade  

(reliability) 

Maturidade 

Algum cuidado especial deve ser 

tomado para evitar que o 

sistema apresente defeitos 

durante seu uso? Partes críticas 

do sistema devem ser definidas 

por especificação formal? Quais 

a intensidade e o tipo de testes 

que devem ser realizados para 

assegurar que o sistema esteja 

livre de defeitos? 

Disponibilidade 

Qual o grau de disponibilidade 

requerido para o sistema? 

Quantos acessos simultâneos 

devem ser suportados? Quantas 

horas por dia? Quantos dias por 

ano? 

Tolerância a 

falhas 

Como o sistema deve reagir no 

caso de anomalias externamente 

provocadas, tais como falha de 

comunicação? 

Recuperabilidade 

O sistema deve ser recuperar 

automaticamente no caso de 

desastre? Sob que circunstâncias 

dados perdidos e processos 

abortados devem ser 

recuperados? 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O objetivo da fase de Concepção do UP é construir uma visão 
geral do sistema e do seu contexto e planejar o desenvolvimento 
futuro. As principais ferramentas de modelagem para a disciplina 
de requisitos nesta fase são os casos de uso de alto nível e o 
modelo conceitual preliminar. A modelagem de negócio com seus 
casos de uso de negócio, diagramas de atividades e máquina de 

estados também pode ser necessária com maior ou menor 
intensidade para permitir a compreensão do contexto do negócio e 
uma melhor derivação de requisitos para o desenvolvimento do 
sistema correto. 

Embora a cultura de orientação a objetos tenha mais de 40 anos de 
existência, ainda há empresas que acham difícil desenvolver 
software de boa qualidade. As técnicas descritas aqui foram 

aplicadas com sucesso pelo autor em muitos projetos de 
desenvolvimento e software em empresas, bem como em projetos 
de pesquisa em universidades.  

Em geral ainda existem muitas dúvidas entre profissionais do 
desenvolvimento de software sobre a verdadeira utilidade de 
diagramas como casos de uso e os demais diagramas citados neste 
trabalho. Este minicurso, aqui resumido, procura sanar boa parte 
dessas dúvidas, apresentando como principais contribuições uma 
compreensão mais clara sobre as diferenças entre casos de uso de 
negócio e de sistema, introduzindo duas ferramentas – diagramas 
de atividades e de máquina de estados – os quais permitem refinar 
o modelo de negócio, bem como uma estratégia sistemática para 
derivar casos de uso de sistema, e portanto, requisitos, a partir 
desses modelos. O trabalho ainda associa claramente casos de uso 
de sistema com requisitos funcionais e anotações de casos de uso 
com requisitos não funcionais, tais como regras de negócio e 
requisitos de qualidade.  
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RESUMO 

A Web Semântica é um esforço internacional para representar 

dados em formatos adequados para processamento, integração e 

raciocínio automatizados. As aplicações atuais incluem busca 

melhorada, colaboração, composição automática de serviços e 

agentes inteligentes, tudo enriquecido com tecnologias da Web 

Semântica. Nesse contexto, este minicurso apresenta, com foco 

prático, o uso conjunto de ferramentas, padrões e boas práticas na 

construção de software para Web Semântica, além de dois 

protótipos desenvolvidos pelos autores. Como resultado, visa-se 

capacitar desenvolvedores a construir aplicações que armazenem, 

consultem e infiram dados com semântica explícita.   

Palavras-Chave 

Web Semântica; W3C; Apache Jena; Pellet; boas práticas. 

ABSTRACT 

The core of the Semantic Web includes proper data representation 

towards automated processing, integration and reasoning. Current 

applications provide improved search, collaboration, automatic 

composition of services, and intelligent agents; all these 

functionalities enriched with Semantic Web technologies. For that 

reason, this short course presents the combined use of standards, 

tools and best practices for the development of Semantic Web 

systems in general, and two prototypes developed by the authors 

in particular. As a result, it is expected that attendants be able to 

develop applications handling data with explicit semantics. 

Categories and Subject Descriptors 

I.2.4 [Knowledge Representation Formalisms and Methods]: 

Representation languages.  

General Terms 

Design; Languages; Standardization; Experimentation. 

Keywords 

Semantic Web; W3C; Apache Jena; Pellet; best practices. 

1. INTRODUÇÃO 
A Web Semântica é uma Web de dados descritos e interligados de 

maneira a se estabelecer um contexto ou semântica que adere a 

uma linguagem e regras gramaticais bem definidas [5]. Para 

atingir esse propósito, foram criadas especificações para 

representar informação na Web de forma padronizada, bem como 

foram desenvolvidos frameworks [1], processadores de consultas 

[4] e máquinas de inferência [8] com suporte a tais especificações.  

Nesse contexto, este minicurso apresenta, com enfoque prático, o 

uso conjunto de ferramentas, especificações e boas práticas no 

desenvolvimento de software para Web Semântica. 

Inicialmente, são abordadas a importância de se associar 

semântica a coisas acessíveis pela Web, bem como as diferenças 

entre a Web Semântica e a Web atual [11]. Em seguida, as 

principais especificações da arquitetura da Web Semântica são 

exploradas, como aquelas para representação estrutural [18] e 

semântica [19,23] de informação.  

O objetivo não é detalhar cada padrão, mas sim descrever o papel 

de cada especificação na Web Semântica e mostrar como essas 

especificações funcionam em conjunto. Em paralelo, será também 

demonstrado o uso de ferramentas [1,2,3,4,8,12,14,21] que 

permitem a modelagem de informação e a programação de 

aplicações com cada padrão W3C. 

Por fim, duas aplicações-protótipo desenvolvidas pelos autores 

serão também trabalhadas junto com os alunos, como reforço do 

uso integrado das especificações e ferramentas supracitadas, 

aliadas a discussões sobre boas práticas de construção de 

aplicações para Web Semântica [11]. 

Como principal resultado, espera-se capacitar desenvolvedores a 

construir uma aplicação com as capacidades de armazenamento, 

consulta e inferência de dados com semântica explícita. 

Este artigo está assim organizado: a arquitetura da Web Semântica 

e seus principais padrões são apresentados na Seção 2; a Seção 3 

descreve um estudo de caso com aplicações-protótipo; boas 

práticas de desenvolvimento para Web Semântica são discutidas 

na Seção 4; e a Seção 5 apresenta considerações finais. 
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2. ARQUITETURA DA WEB SEMÂNTICA 
Esta seção descreve especificações da arquitetura em camadas da 
Web Semântica da Figura 1, especialmente aqueles padrões para 
representação de identificação única [13], sintaxe [15], estrutura 
[18], consulta [22] e de semântica [19,23] de informação. 

 
Figura 1. Arquitetura em camadas da Web Semântica [11] 

2.1 Padrão URI / IRI 
Uma URI (Uniform Resource Identifier) corresponde a uma 
cadeia de caracteres, com uma sintaxe particular, para identificar 
unicamente um recurso na Web. Entende-se por recurso qualquer 
porção de conteúdo, seja uma página de texto, um clipe de vídeo 
ou de áudio, um programa, ou uma imagem. 

Atualmente, as URIs são definidas como IRIs (Internationalized 

Resource Identifier) [13], em função de seus caracteres seguirem 
o padrão internacional Unicode de codificação de caracteres. A 
sintaxe de uma IRI é definida na RFC 3987 composta de: 

 Nome do protocolo ou mecanismo de acesso “://” 
 Domínio ou autoridade sobre o recurso 
 Caminho de acesso ao recurso 
 Recurso em si (pode haver fragmento do recurso) 

A forma mais comum de IRI é o endereço de uma página Web, 
que corresponde a um tipo de IRI conhecido como URL (Uniform 

Resource Locator), que usa o protocolo http://. São também 
exemplos de IRIs os endereços de correio eletrônico (mailto://), 
bem como os de acesso a arquivos via protocolos file:// e ftp://. 

O principal papel do padrão IRI na Web Semântica é fornecer 
uma codificação universal para nome e localização de recursos, 
pois cada recurso na Web é identificado unicamente por meio de 
sua IRI. Seguem exemplos de IRIs: mailto://renato@inf.ufg.br, 
http://www.inf.ufg.br/~renato, que identificam os recursos email e 
página pessoal de uma pessoa, embora essa mesma pessoa possa 
ter outras IRIs de email e de página pessoal associadas a ela. 

2.2 Tríade XML 
A linguagem de marcação XML (Extensible Markup Language) 
[16], além de extensível, é flexível, pois permite ao usuário definir 
suas próprias tags, na ordem desejada e da maneira como quer que 
sejam processadas ou apresentadas. Todo documento XML é 
representado em memória como uma árvore de elementos (e 
atributos, se cabível), e obedece às seguintes regras de sintaxe: 

 

 sendo uma árvore, possui uma única raiz, sem ciclos; 
 cada nó (exceto o raiz) tem um único pai; 
 elementos devem ter uma tag de fechamento; 
 tags dos elementos são sensíveis à caixa; 
 a ordem do aninhamento dos elementos é importante; 
 aordem dos atributos não importa; e 
 valores dos atributos devem estar entre aspas. 

Documentos que seguem essas regras de sintaxe da linguagem 
XML são denominados bem formados (do inglês well-formed). 
Segundo a especificação da linguagem XML [16], qualquer 
software que processa conteúdo na sintaxe XML deve interromper 
o processamento desse conteúdo, caso um erro de sintaxe seja 
detectado. Por ter que lidar com esse pequeno e bem definido 
conjunto de regras de sintaxe, um software de processamento de 
conteúdo XML (ou parser XML) é simples, rápido e mantém a 
compatibilidade com outros softwares do mesmo tipo. 

O principal papel do padrão XML na Web Semântica é fornecer 
suas regras de sintaxe para a construção de outras especificações 
da arquitetura citada, como RDF [18], RDFS [19] e OWL [23]. 

Entretanto, a flexibilidade permitida pela linguagem XML, de que 
qualquer pessoa, organização ou software possa especificar suas 
próprias tags para descrever conteúdo, pode resultar em 
duplicações ou conflitos de nomes de tags. 

Considere a situação em que um parser XML deve analisar e 
combinar dois documentos XML que utilizam uma mesma tag 
<table>: em um documento, o significado dessa tag é mesa, e 
possui elementos que descrevem seu nome, altura e largura; já no 
outro documento, a semântica da tag é tabela, e possui elementos 
que descrevem suas linhas e colunas. Esse conflito de nomes 
iguais, mesmo em documentos diferentes, precisa ser resolvido, 
pois o parser XML não saberá resolver essas diferenças em 
função dos diferentes elementos de <table> em cada documento.  

Para resolver esse conflito, ambos os documentos devem fazer uso 
dos espaços de nomes XML (do inglês XML namespaces) [17], 
que funcionam como um repositório no qual se define a sintaxe e 
a estrutura de elementos e atributos de documentos XML. Para 
isso, deve-se associar um espaço de nomes a uma IRI, e a esse 
espaço de nomes atribuir um prefixo (ou alias). Na prática, essa 
associação é realizada por meio da sintaxe xmlns: prefixo=" IRI". 

Tomando o exemplo dado nesta seção, as tags <table> desses 
documentos seriam diferenciadas ao associar a cada uma de suas 
tags os espaços de nomes nos quais foram definidos os elementos 
descritos por essas tags. Por exemplo, em um documento, a tag 
<table> poderia ser identificada por abcd:table, onde abcd é o 
prefixo do espaço de nomes xmlns:abcd="http://example.org/". Já 
no outro documento, a tag homônima poderia ser identificada por 
xyzw:table, onde xyzw é o prefixo de um outro espaço de nomes, 
no caso, xmlns:xyzw="http://sample.org/". Dessa maneira, um 
parser XML não interrompe o processamento de conteúdo que 
contenha tags homônimas em função das definições de espaços de 
nomes associados a essas tags. 

Nesse interim, os espaços de nomes XML têm grande importância 
para integração e compartilhamento de dados na Web Semântica, 
pois previnem colisões de nomes de recursos do ponto de vista 
sintático, previnem ambiguidades do ponto de vista semântico e 
garantem a unicidade dos recursos de uma declaração em escala 
global, segundo seus nomes e respectivos espaços de nomes. 
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O terceiro elemento que forma a tríade XML é a especificação 
esquema XML (do inglês XML Schema), uma linguagem para a 
definição da estrutura [24] de documentos XML (ordem, 
encadeamento e cardinalidade de elementos, e obrigatoriedade de 
elementos e atributos), bem como dos tipos de dados [25] 
armazenados em cada elemento ou atributo. Ou seja, um esquema 
XML é um documento que especifica as regras gramaticas de 
validação de um ou mais documentos XML. 

Embora não seja obrigatória a sua adoção, existem situações em 
que definir a estrutura de documentos XML é relevante, 
principalmente em intercâmbio eletrônico de dados. Documentos 
oriundos de diferentes fontes, mas que descrevem o mesmo tipo 
de conteúdo, devem seguir as mesmas regras de formação, sendo 
assim considerados válidos segundo o seu esquema XML. Poderia 
haver problemas de intercâmbio de dados, por exemplo, caso uma 
sequência de elementos em um documento XML fosse alterada, 
ou se um elemento considerado obrigatório inexistisse. 

A linguagem esquema XML define também um rico mecanismo 
de tipagem de dados, que inclui a representação de dados 
numéricos (ex.: decimal, float, double, integer, byte), cadeias de 
caracteres (ex.: string), lógicos (boolean), binários (hexBinary e 
base64Binary), temporais (time, date, duration e datetime), de 
calendário gregoriano (ex.: gYear, gMonth, gDay), dentre outros. 

Em virtude de esquemas XML serem escritos na sintaxe XML, o 
seu aprendizado é facilitado, e qualquer editor / parser XML pode 
ser utilizado para editar / analisar a sua sintaxe. Além disso, 
esquemas XML são extensíveis e reusáveis, sendo de extrema 
importância para a interoperabilidade sintática de dados XML 
entre programas comunicantes. 

O principal papel do esquema XML para a Web Semântica é o de 
fornecer um conjunto sofisticado e padronizado de tipos de dados 
para a descrição de conteúdo, usado por outras especificações da 
arquitetura citada, como RDF [18] e OWL [23]. 

2.3 Padrão RDF 
Embora a linguagem XML seja a língua franca para intercâmbio 
de dados na Web, há características que a tornam inviável para 
intercâmbio de dados na Web Semântica [11]: 

 a dificuldade de se determinar exatamente o significado 
da hierarquia entre as tags, bem como dos dados que 
formam o conteúdo dessas tags; 

 o fato de uma mesma informação poder ser representada 
de múltiplas maneiras dada a estrutura de árvore de 
documentos XML. Por exemplo, a declaração "Renato 
leciona Engenharia de Software" pode ser representada 
sob as seguintes formas descritas na Figura 2: 

 

Figura 2. Maneiras diferentes de representar a mesma 
informação usando apenas as regras de formação da XML 

Portanto, a Web Semântica demanda um modelo de dados que 
possa representar qualquer informação que se deseje expressar de 
maneira universal, legível por máquinas e fácil para integrar dados 
de fontes diferentes. Nesse interim, surge o modelo de dados RDF 
(Resource Description Framework) [18], a especificação padrão 
do Consórcio W3 para intercâmbio de dados na Web Semântica. 

O modelo de dados RDF é baseado em triplas (sujeito, predicado, 

objeto), que podem ser mapeadas diretamente para grafos 
dirigidos, nas quais: 

 o sujeito representa uma IRI de um recurso; 
 o predicado pode representar uma IRI de uma 

propriedade de um recurso, ou uma IRI de um 
relacionamento entre dois recursos; e 

 o objeto pode representar um valor literal (quando se 
liga ao sujeito por meio de um predicado-propriedade), 
ou uma IRI de um recurso (quando se liga ao sujeito por 
meio de uma propriedade-relacionamento). 

A declaração exibida na Figura 2 de três formas diferentes em 
XML é estruturada em uma tripla RDF, tal como na Figura 3. 

http://.../.../Renato
http://.../leciona

http://…/Engenharia 

de Software
 

Figura 3. Representação genérica segundo o modelo de triplas 
RDF para as declarações XML exibidas na Figura 2 

Perceba na Figura 3 que sujeito, predicado e objeto possuem IRIs 
de protocolo de acesso http://. Neste caso, a propriedade leciona 
relaciona os recursos Renato e Engenharia de Software. Um caso 
em que a propriedade é uma característica do recurso e o objeto é 
um literal, é se fosse necessário descrever a idade do recurso, algo 
como (http://.../.../Renato, http://.../idade, "40"). 

Convenciona-se, na notação de grafos RDF, a representação de 
ovais para IRIs de sujeitos e objetos; retângulos, para objetos do 
tipo literal; e setas, para IRIs de predicados. As arestas (setas) são 
sempre dirigidas do sujeito para o objeto da declaração; daí, tanto 
o sujeito quanto o objeto são vértices do grafo de uma declaração.  

Ressalta-se também que todos os predicados descritos em RDF 
são binários, ligando sempre um sujeito a um objeto. Conclui-se, 
pois, que o modelo de dados RDF é voltado para a estruturação e 
o intercâmbio universal de dados, e não para a exibição de dados. 

Chama-se atenção também ao fato de que mesmo que grafos RDF 
sejam fáceis de visualizar, entender e programar, deve existir uma 
representação desses grafos para facilitar ainda mais o 
processamento e o intercâmbio de dados entre aplicações. Ou seja, 
necessita-se de sintaxes de serialização de dados RDF. 

Dentre as várias sintaxes para serializar triplas RDF, destaca-se a 
serialização Turtle (Terse RDF Triple Language) [20]. Trata-se de 
uma sintaxe que permite que um grafo RDF seja escrito sob uma 
forma textual compacta, simples de aprender e compatível com os 
padrões IRI, espaços de nomes XML e esquema XML. O exemplo 
a seguir ilustra uma representação em Turtle para a declaração da 
Figura 3, acrescida da propriedade idade do recurso Renato. 

1 @prefix :    <http://www.inf.ufg.br/node#>   . 
2 @prefix acm: <http://www.acm.org/acmcs#>     . 
3 @prefix xsd: <http://w3.org/2001/XMLSchema#> . 
4 :Renato :leciona acm:EngenhariaDeSoftware    ; 
5         :idade   "40"^^xsd:positiveInteger   . 
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A linha 1 associa um prefixo vazio à IRI que delimita o espaço de 
nomes nos quais os recursos Renato e leciona foram definidos. A 
linha 2 faz o mesmo com o recurso Engenharia de Software, cujo 
espaço de nomes é associado ao prefixo acm:. A linha 3 associa o 
prefixo xsd: à IRI do espaço de nomes padrão em que os tipos de 
dados do esquema XML estão definidos. A linha 4 corresponde à 
declaração de que "Renato leciona Engenharia de Software", 
enquanto que a linha 5 atribui ao sujeito Renato o predicado 
idade com objeto de valor 40, a ser interpretado como um número 
inteiro positivo, segundo a especificação do esquema XML. 

A seguir são apresentadas as principais regras de sintaxe da 
linguagem Turtle para fins de serialização de triplas RDF: 

 A declaração do prefixo de um espaço de nomes deve 
ser feito por meio da cláusula @prefix; 

 Todas as IRIs devem vir entre os símbolos < e >; 
 Espaços em branco e quebras de linha são ignorados; 
 Todas as triplas devem finalizar com ponto final;  
 Valores literais devem vir entre aspas duplas; 
 O tipo de dado do esquema XML de um valor literal 

deve ser atribuído por meio do símbolo ^^; 
 Triplas com mesmo sujeito podem ser agrupadas por 

meio do ponto e vírgula; 
 Triplas com os mesmos sujeito e predicado podem ser 

agrupadas por meio de vírgula. 

Para facilitar no minicurso o aprendizado do modelo de triplas 
RDF, de sua visualização como grafo e da sintaxe de serialização 
Turtle, serão utilizadas ferramentas [12,21], com ênfase à API 
Java para programação de modelos RDF [2] do Apache Jena, com 
a qual pode-se: criar triplas RDF e escrevê-las em diferentes 
sintaxes de serialização (inclusive em Turtle); controlar prefixos e 
respectivos espaços de nomes XML; navegar, consultar e aplicar 
operações de conjuntos sobre triplas RDF; e manipular literais e 
associá-los a tipos de dados do esquema XML. Em seguida, será 
trabalhado no minicurso o componente TDB [3] do Apache Jena 
para armazenamento persistente de triplas RDF. Os exemplos 
apresentados no minicurso serão trechos de código desenvolvidos 
pelos autores, ou exemplos da documentação do Apache Jena. 

2.4 Linguagem de consulta SPARQL 
Como complemento aos esforços de padronização do RDF, o 
Consórcio W3 trabalhava na criação de uma linguagem padrão 
para a escrita de consultas sobre triplas, i.e. segundo o modelo de 
dados RDF (sujeito, predicado, objeto): a linguagem SPARQL 
(SPARQL Protocol And RDF Query Language) [22]. 

A linguagem SPARQL permite quatro formas de consulta a triplas 
RDF, cada qual com sua devida finalidade [9]. Embora essas 
quatro formas sejam exploradas, na teoria e na prática, no 
minicurso, um enfoque maior será dado à forma SELECT. Essa 
forma de consulta será usada a seguir para explicar as regras da 
sintaxe da linguagem SPARQL. 

1 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf- 

               syntax-ns#> 

2 PREFIX ex: <http://example.org/> 

3 SELECT ?person  ?name 

4 WHERE { 

5        ?person   rdf:type   ex:Person  . 
6        ?person   ex:name  ?name 
7 } 

As linhas 1 e 2 descrevem prefixos, por meio da cláusula 
PREFIX, dos espaços de nomes XML utilizados na consulta, no 

caso, rdf: e ex:. A cláusula SELECT, na linha 3, identifica uma ou 
mais variáveis nas quais devam ser armazenados os valores de 
retorno da consulta, no caso, ?person e ?name. Destaque para a 
cláusula WHERE, nas linhas 4 a 7, que descreve um padrão de 
grafo (do inglês pattern graph) sob a forma de uma conjunção 
lógica de triplas RDF escritas em Turtle. 

Esse padrão de grafo (ou subgrafo) representa a informação que 
deverá ser buscada na fonte de dados RDF em questão. Para isso, 
um processador de consultas SPARQL visa identificar um 
casamento de triplas (do inglês triple matching), i.e. localizar 
triplas do subgrafo que combinam estrutural e/ou lexicamente 
com triplas da fonte de dados. No exemplo anterior, deseja-se o 
identificador (IRI de sujeito) e o nome (objeto literal) de um 
recurso do tipo Pessoa. Os valores encontrados para ?person e 
?name na fonte de dados que "casam" com a posição dessas 
variáveis no subgrafo (sujeito e objeto, respectivamente) serão 
retornados nessas variáveis de consulta da cláusula SELECT. 
Caso haja nenhum "casamento" entre o subgrafo e as triplas da 
fonte de dados, o retorno da consulta é nulo. É apresentado a 
seguir um possível retorno à consulta SELECT supracitada: 

person    name 

<http://example.org/rbulcao> "Renato Bulcão Neto" 
<http://example.org/mvosena> "Márcio V. O. Sena" 
<http://example.org/efveiga> "Ernesto F. Veiga" 

Assim como em SQL, há cláusulas da SPARQL que alteram o 
resultado de uma consulta, podendo inclusive melhorá-lo quanto a 
precisão e desempenho. Nesse contexto, serão apresentados 
exemplos de consultas que fazem uso das cláusulas FILTER, 
OPTIONAL e ORDER BY, bem como de expressões sobre 
agrupamentos via GROUP BY, como HAVING, SUM, AVG, etc.  

Em seguida, serão discutidos a teoria e exemplos práticos das 
outras 3 formas de consulta da linguagem SPARQL [9]: 

 ASK: útil para saber se um dado subgrafo existe na 
fonte de dados; o resultado da consulta é um booleano; 

 CONSTRUCT: sua principal diferença para o SELECT 
é que o resultado da consulta é um novo grafo, e não 
uma ligação de valores a variáveis de consulta; 

 DESCRIBE: útil quando se deseja saber "tudo" sobre 
um determinado recurso em uma fonte de dados. 

Ao longo do minicurso, todos os exemplos de consultas com as 
cláusulas SELECT, ASK, CONSTRUCT e DESCRIBE farão uso 
do processador de consultas ARQ [4] do Apache Jena. 

2.5 Linguagens de ontologia RDFS e OWL2 
Embora forneça um modelo universal para expressar declarações 
sobre recursos, o padrão RDF tem limitações: ele não fornece uma 
linguagem para modelagem dos recursos que descreve, nem é 
capaz de representar a semântica desses recursos. Por exemplo, 
considerando a tripla da Figura 3, não se sabe se Renato é objeto 
de uma classe Pessoa, se Engenharia de Software é objeto de uma 
classe Disciplina, ou mesmo a que objetos a propriedade leciona 
pode relacionar-se. Para tratar essas limitações do padrão RDF, o 
Consórcio W3 criou a linguagem RDF Schema (ou RDFS) [19]. 

A linguagem RDFS é uma extensão do RDF por meio da qual é 
possível construir simples ontologias, que são uma especificação 
formal de um modelo abstrato de um domínio de conhecimento 
[10]. Uma das vantagens de se utilizar uma ontologia é que ela 
permite que aplicações deduzam novas informações com base na 
semântica expressa pelo vocabulário da ontologia. Nesse 
contexto, RDFS fornece um vocabulário que permite: 
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 modelar recursos como classes ou membros de classes; 
 especificar hierarquias de classes e de propriedades; 
 declarar a que classe de recursos pertence uma dada 

propriedade; e  
 determinar quais os valores (outro recurso ou um literal) 

que uma propriedade pode assumir. 

A título de ilustração, segue um trecho de ontologia RDFS, escrita 
em Turtle, que modela os conceitos da declaração da Figura 3. 

1 @prefix acm:  <http://www.acm.org/acmcs#>     . 
2 @prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>    . 
3 foaf:Pessoa      a  rdfs:Class . 
4 acm:Disciplina   a  rdfs:Class . 
5 acm:leciona  a            rdfs:Property   ; 
6              rdfs:domain  foaf:Pessoa     ; 
7              rdfs:range   acm:Disciplina  . 

A linha 3 define que o conceito Pessoa, definido no espaço de 
nomes XML de prefixo foaf:, é uma classe de indivíduos. O 
mesmo acontece na linha 4, i.e. o conceito Disciplina é modelado 
também como uma classe. Nas linhas 5 a 7, o conceito leciona é 
representado como uma propriedade, vinculada a indivíduos da 
classe Pessoa, e indivíduos da classe Disciplina como valores 
possíveis dessa propriedadade. Dessa maneira, ao aplicar a 
semântica dessa ontologia com a declaração da Figura 3, faz-se 
com que uma aplicação possa deduzir, dentre outras coisas, que 
"Renato é um indivíduo da classe Pessoa, e que Engenharia de 

Software é um indivíduo da classe Disciplina". 

Embora expresse a semântica de conceitos e, com base nesta, 
permitir que aplicações possam fazer inferências, RDFS é simples 
para construir ontologias com maior expressividade e, por 
consequência, com maior complexidade lógica. Para cobrir essa 
lacuna, foi criada a linguagem OWL, que está na 2a versão [23]. 

Ao fazer uso das especificações IRI, XML, RDF e RDFS, a 
OWL2 é a linguagem padrão para construção de ontologias para a 
Web Semântica [11,23]. Para isso, em acréscimo ao vocabulário 
da RDFS, a OWL2, por exemplo, classifica as propriedades como 
atributos ou relacões: às do tipo atributo, associam-se os tipos de 
dados definidos no esquema XML; e às do tipo relação, pode-se 
classificá-las quanto a suas características lógicas, como relações 
transitivas, simétricas, reflexivas, inversas, funcionais, etc. Ainda 
em comparação à RDFS, a linguagem OWL2 oferece: 

 suporte a restrições sobre valores e cardinalidades de 
propriedades, como o uso de quantificações universal e 
existencial e cardinalidades exata, mínima e máxima; 

 suporte à modelagem de classes disjuntas, i.e. aquelas 
cujos indivíduos não podem ser de ambas as classes; 

 construtores para criar classes segundo a teoria de 
conjuntos, bem como para declarar equivalência entre 
classes, propriedades e indivíduos. 

Como um simples exemplo da expressividade e da capacidade de 
inferência da linguagem OWL2, acrescenta-se à ontologia RDFS, 
exibida neste texto, as linhas 8 e 9 a seguir, que declaram, na 
sintaxe Turtle, duas propriedades: ministra e ehLecionadaPor. 

8 acm:ministra owl:equivalentProperty acm:leciona. 
9 acm:ehLecionadaPor owl:inverseOf   acm:leciona . 

Com o uso do espaço de nomes owl:, essa ontologia para a ser 
tratada como do tipo OWL2. A relação leciona é declarada como 
equivalente à relação ministra: ou seja, estar-se afirmando que 
sujeitos e objetos que leciona interliga, deverão ser também por 
ministra. A relação ehLecionadaPor é declarada como inversa da 

relação leciona: ou seja, sujeitos e objetos que leciona interliga 
serão invertidos na declaração da relação ehLecionadaPor. Ao 
aplicar a semântica desses constutores OWL2 à declaração da 
Figura 3, uma aplicação poderá inferir, além das deduções obtidas 
pela semântica da RDFS, que "Renato ministra Engenharia de 

Software que, por sua vez, é lecionada por Renato". 

Simples exemplos de ontologias como esse serão apresentados 
nesta seção do minicurso, com foco na semântica dos principais 
construtores do padrão OWL2. Depois, será visto como integrar 
ontologias escritas em OWL2 a uma aplicação Java, utilizando o 
componente schemagen do Apache Jena [1]. Por fim, será 
mostrado como programar uma aplicação para que a mesma 
deduza novas informações a partir das informações conhecidas de 
um determinado domínio e de uma ontologia sobre esse domínio. 
Para isso, será explorada a integração da API de inferência do 
Apache Jena [1] com a máquina de inferência Pellet [8]. Para 
visualização de ontologias, utilizar-se-á a clássica ferramenta para 
edição de ontologias, chamada Protégé [14]. 

3. DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES 
Para fins de demonstração da aplicação dos conceitos vistos ao 
longo do minicurso, bem como das práticas trabalhadas sobre 
cada conceito, serão apresentadas duas aplicações-protótipo, 
criadas em conjunto com alunos de graduação e pós-graduação do 
Instituto de Informática da UFG. 

Para cada aplicação, descrever-se-ão o propósito, o processo de 
desenvolvimento e detalhes do uso integrado das especificações e 
ferramentas apresentadas ao longo do minicurso. 

3.1 Sugerir revisores para artigos científicos 
O fator motivacional para o desenvolvimento desta aplicação 
advém da dificuldade de se encontrar revisores para artigos 
científicos, caso não seja conhecido um pesquisador especialista 
na área de conhecimento abordada por cada artigo. 

A solução encontrada inclui: o uso de uma ontologia que modela 
as áreas de conhecimento da Ciência da Computação; a criação 
explícita de um perfil para cada especialista, associando a este as 
áreas de conhecimento de seu domínio; a atribuição explícita de 
áreas de conhecimento a cada artigo científico a ser distribuído; e, 
por fim, a dedução automática de que especialistas deveriam ser 
revisores de determinados artigos científicos, em função das áreas 
de conhecimento envolvidas, nem sempre equivalentes, mas com 
algum grau de associação (ex.: subárea, intersecção de conteúdo). 

Duas ontologias foram utilizadas no desenvolvimento desta 
aplicação: a ontologia ACM CS, desenvolvida pelos autores com 
base na Classificação ACM das áreas de conhecimento da Ciência 
da Computação (http://www.acm.org/about/class/1998/); e a 
ontologia FOAF (Friend Of A Friend) [6], que descreve perfis de 
pessoas para serem utilizados em redes sociais. 

3.2 Socializar pessoas com interesses comuns 
O desenvolvimento de uma aplicação para socialização 
automática de pessoas advém do fato de muitas pessoas se 
socializarem com quem conhecem, mas que muitas vezes não 
guardam interesses em comum como, por exemplo, pessoas que 
possuem interesse nas mesmas áreas de conhecimento. 

A solução desenvolvida inclui: o uso da mesma ontologia citada 
para áreas de conhecimento da Ciência da Computação; a criação 
explícita de um perfil para cada pessoa, associando a esta as áreas 
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de conhecimento de seu interesse; e, por fim, a criação automática 
de grupos, integrando pessoas, em função das áreas de 
conhecimento de seus interesses, áreas nem sempre equivalentes, 
mas que guardam algum tipo de relação (ex.: hierarquia de 
subáreas, ou uma intersecção de conteúdo). 

Para desenvolver esta aplicação foram utilizadas três ontologias: a 
ACM CS, a FOAF e a ontologia Relationship [7] que, como o 
próprio nome indica, fornece um vocabulário para a descrição de 
relacionamentos entre pessoas, como amizade, parentesco, etc. 

4. BOAS PRÁTICAS 
Esta seção traz discussões sobre boas práticas de desenvolvimento 
de aplicações para Web Semântica [11]. 

4.1 Gerenciamento de IRIs 
Quer seja ao desenvolver aplicações que produzem dados RDF, 
quer seja ao construir ontologias, a geração de IRIs deve garantir 
que sejam únicas, consistentes e resolúveis.  

Uma forma comum de garantir a unicidade das IRIs é a de usar 
uma única IRI para definir o espaço de nomes de cada ontologia 
criada, ou para servir de base para a geração de IRIs por meio de 
uma aplicação que produz dados RDF. Há uma técnica chamada 
espaçamento de datas, na qual se insere na IRI a data em que um 
documento de ontologia foi criado ou publicado, o que pode 
reduzir a probabilidade de colisão de IRIs. 

A garantia de consistência de IRIs diz respeito ao fato de que 
operações sobre recursos, quais sejam, não devem modificar suas 
IRIs. Há técnicas para garantir consistência e unicidade de IRIs, e 
todas devem assegurar que IRIs sejam geradas com base nas 
características dos dados (ex.: URL do BD) que identificam 
unicamente o recurso ao longo do seu ciclo de vida. 

A resolubilidade de uma IRI advém do fato de que a IRI do 
espaço de nomes de uma ontologia ou de um documento RDF 
deve ser acessível na Web Semântica. Dessa maneira, um usuário 
ou uma aplicação pode recuperar o documento RDF que descreve 
um recurso. A questão de resolubilidade de IRIs, segundo [11], é 
um assunto nem sempre fácil ou prático de se implementar. 

4.2 Especificação de unidades de medida 
Uma limitação de RDF e de OWL é que ambos não oferecem 
suporte direto para unidades de medida de valores literais (ex.: 
quilogramas e libras para peso de uma pessoa). 

Uma técnica que permitem modelar literais com unidades de 
medida padrão é uma na qual usa-se propriedades e tipos de dados 
com unidades específicas para criar uma versão única de cada 
propriedade ou tipo de dado para a qual se tem uma unidade de 
medica. Seguem alguns exemplos de aplicação dessa técnica: 

 uma propriedade de representação de comprimento seria 
lenght-feet (em pés), ou lenght-meter (em metros); para 
representação de idade, age-years (anos de idade); 

 um tipo de dado que representa valores de ponto 
flutuante seria float-feet (pés como ponto flutuante); 
como valores inteiros, int-years (anos como inteiros). 

O problema de se usar essa técnica é que ela cria informação 
redundante em ontologias, o que pode tornar difícil o seu reúso, 
ou mesmo as inferência sobre as mesmas. Além disso, nem todos 
os frameworks existentes suportam tipos de dados customizados. 

4.3 Representação de relacionamentos n-ários 
Em RDF e em OWL os predicados são binários: um predicado 
liga um único sujeito a um único objeto. Porém, há situações em 
que é necessário representar relacionamentos n-ários, i.e. onde um 
indivíduo tem múltiplos valores para multiplas propriedades, 
tomadas em conjunto. A geolocalização de um objeto é um 
exemplo clássico de relacionamento n-ário: ela é representada por 
um valor combinado de latitude e longitude. 

A melhor forma de modelar geolocalização é introduzir um objeto 
intermediário que age como um container para os valores de 
latitude e longitude, como a seguir: associam-se as coordenadas 
de localização de uma pessoa por meio do recurso ex:coordinate. 

ex:Renato      ex:hasCoordinate ex:coordinate. 
ex:coordinate  ex:hasLatitude  "38.88965"  ; 
               ex:hasLongitude "-77.03536" . 

Usar este tipo de representação simplifica as consultas e não usar 
o objeto intermediário pode fazer com que diferentes pares de 
valor de latitude e longitude sejam atribuídos a uma pessoa, sem 
que haja uma ideia da temporalidade desses valores combinados. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Web Semântica é um esforço internacional para representar 
dados em formatos adequados para processamento, integração e 
raciocínio automatizados. Aplicações atuais apresentam uma série 
de recursos com tecnologias da Web Semântica, como as redes 
sociais, que utilizam ontologias para perfis de usuários, e as wikis 
semânticas, que associam aos conceitos descritos seus respectivos 
significados descritos em ontologias [11].  

Soma-se a isso os esforços contínuos do Consórcio W3 na 
evolução de padrões, como RDF, OWL e SPARQL, em resposta 
ao uso intenso dessas especificações pelas comunidades de 
pesquisadores e desenvolvedores [9]. O surgimento de pequenas 
empresas aliado ao crescimento de grandes empresas de software 
para Web Semântica tem proporcionado esse cenário de intenso 
desenvolvimento. Somam-se ainda uma série de projetos open-

source na área e inúmeras iniciativas de pesquisa evidenciadas por 
conferências na Europa, nos EUA e também no Brasil. 

É nesse contexto que a comunidade brasileira de pesquisa em 
Web Semântica enxerga o Simpósio Brasileiro de Sistemas de 
Informação (SBSI) como um importante veículo de divulgação de 
suas pesquisas, com relação direta a tópicos de interesse do 
evento, atraindo não somente pesquisadores, mas também 
profissionais da indústria de software regional e nacional. Este 
minicurso vem de encontro a essa crescente demanda com uma 
abordagem prática e integrada de ferramentas, padrões e boas 
práticas da Web Semântica, com o intuito principal de capacitar 
seus participantes a construírem aplicações que armazenem, 
consultem e deduzam informação com semântica explícita. 
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RESUMO 

Este artigo detalha o conteúdo deste minicurso do SBSI. O 

objetivo é apresentar ao público-alvo do evento, o conceito, 

possibilidades, vantagens e desafios das tecnologias de apoio à 

colaboração em processos de negócio, conhecida atualmente no 

mercado como Social BPM. 

Palavras-Chave 
Gestão de processos de negócio, social BPM, colaboração, 

tecnologia social, software social. 

ABSTRACT 

This article details the content of this mini course of SBSI. The 

goal is to present to the target audience of the event, the concept, 

possibilities, benefits and challenges of collaboration support 

technologies in business processes, currently known in the market 

as Social BPM.   

Categories and Subject Descriptors 
H.4.0 [Information Systems Applications]: General. 

General Terms 
Management, Design, Human Factors. 

Keywords 
Business process management, social BPM, collaboration, social 

technology, social software. 

1. INTRODUÇÃO 
A sociedade digital e em rede é uma realidade. Estamos vivendo 

em um mundo cada vez mais conectado e aberto, que abre novas 

oportunidades tanto para as organizações inovarem em seus 

negócios, como para clientes adquirirem mais autonomia e 

satisfação no uso de serviços. Segundo o Critical Friends [10]: 

“Em um contexto socioambiental, que se tornará cada vez mais 

complexo nas próximas décadas, as corporações e as 

organizações da sociedade terão de se abrir muito mais além do 

que imaginam atualmente, a fim de solucionar os novos 

problemas com os quais vão se confrontar no futuro”.  

Don Tappscott [38] afirma que a revolução tecnológica está 

mudando o mundo e que os 4 princípios para lidar com este novo 

mundo aberto são: colaboração, transparência, compartilhamento 

e “emponderamento” (empowernment) de clientes e funcionários. 

A realidade da sociedade e do trabalho em rede indica também 

que uma nova geração de profissionais nativos digitais desponta 

no mercado, altamente capacitados no uso de tecnologias e 

dispositivos de comunicação social, redes e mídias sociais. 

Os negócios e as organizações só se manterão competitivos se 

souberem administrar seus processos neste novo cenário, 

conectado e aberto. Ao mesmo tempo, o ambiente interno das 

organizações atuais precisará acompanhar a capacidade de 

interação e colaboração via tecnologia de seus profissionais, de 

forma a garantir a execução de seus processos de trabalho/negócio 

com tarefas mais complexas, menos burocráticas, com mais 

autonomia e qualidade e conectada ao ambiente externo. 

Neste cenário, as tecnologias sociais vêm ganhando espaço frente 

às abordagens tradicionais de Gestão de Processos de Negócio (do 

inglês Business Process Management - BPM), cujo foco tem sido 

nos processos estruturados e altamente repetitivos. Assim, muitas 

vezes, as iniciativas de BPM encontravam dificuldades em 

ambientes que requeriam diversidade e menos previsibilidade no 

contexto de execução de processos [31]. 

As tecnologias sociais têm justamente o potencial de se encaixar 

nas tecnologias tradicionais de BPM e cobrir o gap da 

colaboração, inovação e co-participação. Assim, a pesquisa e o 

mercado na área de BPM, têm evoluído para propor e desenvolver 

produtos e métodos para o apoio à colaboração nas iniciativas de 

gestão de processos de negócio organizacionais. 

Esta introdução visou motivar a audiência deste minicurso 

mostrando porque é relevante conhecer o potencial da tecnologia 

de Social BPM e avaliá-la quanto ao uso em seus contextos de 

trabalho ou pesquisa. O principal objetivo é discutir como as 
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tecnologias colaborativas se encaixam no ciclo de BPM, 

avaliando seus potenciais benefícios e desafios. 

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 

2 apresenta uma breve fundamentação teórica sobre os conceitos-

chave de BPM e colaboração. A Seção Erro! Fonte de referência 
não encontrada. aborda o conceito de Social BPM. A Seção 

Erro! Fonte de referência não encontrada. detalha a inclusão da 

colaboração no ciclo de gestão de processos de negócio. Por fim, 

a Seção 5 conclui este artigo discutindo alguns benefícios e 

desafios da tecnologia de Social BPM e oportunidades de 

trabalhos futuros na área.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Esta seção apresenta uma breve fundamentação teórica sobre os 

temas de gestão de processos de negócio e colaboração que são 

fundamentais para o entendimento da tecnologia de Social BPM. 

2.1. Gestão de Processos de Negócio (BPM) 
A Gestão de Processos de Negócio é uma abordagem sistemática 

para lidar com os processos de negócio da organização, 

automatizados ou não, para alcançar resultados consistentes e 

alinhados com os objetivos estratégicos da organização [1]. BPM 

é um conjunto de princípios, métodos e ferramentas para projetar, 

analisar, executar e monitorar os processos de negócios [12]. 

Assim, BPM pode ser entendido como um ciclo contínuo (Figura 

1) [14] que se inicia na fase de Projeto, onde é planejado como 

uma determinada iniciativa de BPM será conduzida na 

organização. Em seguida, na fase de Modelagem, os processos são 

levantados, detalhados em fluxos que representam a situação atual 

(AS-IS) do processo e validados para garantir que o seu 

entendimento está correto. A fase de Simulação pode ser 

considerada opcional, visto que diz respeito à necessidade de 

utilizar medidas de desempenho para testar o processo e verificar 

se ele está sendo executado da maneira prevista ou se estão 

ocorrendo possíveis filas ou gargalos. Já na fase seguinte de 

Execução, os processos são implantados e institucionalizados, 

incluindo questões como gestão de mudanças, treinamentos, 

aquisição e implantação de sistemas de apoio. Na fase de 

Monitoramento, os processos são acompanhados através de 

indicadores de desempenho previamente definidos para verificar 

se estão alcançando os resultados esperados ou se ocorreram 

desvios que necessitam ser controlados. Por fim, na fase de 

Melhoria, a situação atual (AS-IS) dos processos é avaliada, 

melhorias são levantadas e o processo futuro (TO-BE) é 

modelado. 

 

Figura 1. Ciclo da Gestão de Processos de Negócio (BPM) [14]  

Tradicionalmente, os esforços de BPM são realizados por 

analistas de processos de acordo com as informações fornecidas 

por especialistas do domínio e usuários finais que eventualmente 

automatizam seus processos com apoio tecnológico. Esta é uma 

abordagem top-down, onde os processos não são definidos pelos 

mesmos indivíduos responsáveis pela sua execução, o que 

funciona bem para processos bem-estruturados, altamente 

repetitivos e sujeitos a poucas mudanças ao longo do tempo. No 

entanto, para processos não estruturados ou ad-hoc, o BPM 

tradicional muitas vezes sofre de uma considerável divergência 

entre os modelos de processo e a realidade da sua execução e 

enfrenta dificuldades para alavancar ideias para a melhoria e 

inovação [34]. 

Para resolver estes problemas, BPM precisa ser entendido como 

uma iniciativa que requer a participação ativa de diferentes 

stakeholders. Além dos especialistas em BPM da organização, é 

necessário envolver também os usuários finais internos do 

processo, e, possivelmente, outros indivíduos pertencentes a 

entidades externas, incluindo clientes e fornecedores. Assim, 

chegamos à necessidade de colaboração entre os participantes do 

processo. 

2.2. Colaboração 
A palavra colaboração deriva do latim com e laborare e significa 

trabalho em conjunto. Existe uma variedade de definições e 

entendimento sobre o significado da colaboração e falta um 

consenso sobre o assunto [3,39]. Uma definição simples, objetiva 

e comumente aceita é oferecida por Vreede e Briggs (2005): 

“articulação de um esforço comum em direção a um objetivo”. 

As razões pelas quais um determinado grupo de pessoas se reúne 

para realizar uma determinada tarefa podem ser as mais variadas 

possíveis. Quando uma tarefa ou problema é grande, complexo ou 

requer múltiplas competências, é necessário unir os esforços de 

várias pessoas. Em geral, grupos se formam para a construção de 

um produto que pode ser tão concreto como um texto, um 

software ou o projeto de um artefato; tão abstrato como uma 

decisão ou a formação de um conhecimento comum – um 

aprendizado – sobre um determinado assunto [5]. 

Durante o tempo no qual as pessoas estão trabalhando em 

conjunto, elas estão organizadas em grupos. Há uma expectativa 

de que os grupos tendam a superar o desempenho quantitativo e 

qualitativo de indivíduos agindo sozinhos. Os grupos podem 

alcançar uma compreensão que nenhum dos seus membros 

possuía previamente e que não poderia ter sido obtida caso 

tivessem trabalhado de forma isolada, pois representa mais do que 

a soma individual das partes [17,20,22,33]. 

De modo geral, as principais vantagens da colaboração são: 

redução no tempo necessário para a execução de tarefas; melhoria 

da capacidade de resolver problemas complexos; aumento da 

capacidade criativa para gerar alternativas; discussão das 

vantagens e desvantagens de cada alternativa para selecionar as 

viáveis e tomar decisões; melhoria na comunicação; 

aprendizagem; satisfação pessoal; e estímulo à inovação 

[2,3,11,21]. 

Apesar destes potenciais benefícios, alcançar uma colaboração 

efetiva ainda é um desafio para muitas organizações [3,8,40]. Em 

um contexto desfavorável, a colaboração também poderá enfrentar 

desafios: lentidão na execução das tarefas de forma colaborativa; 
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falta de coordenação do trabalho; custo elevado da tomada de 

decisão; e resistência ao compartilhamento de conhecimento. 

Nestes casos, os recursos são consumidos em atividades 

ineficientes, sem atingir os benefícios desejados com a 

colaboração. 

O suporte computacional à colaboração é um tema largamente 

estudado na pesquisa desde os anos 80, acompanhando as 

evoluções tecnológicas relacionadas às áreas de sistemas de 

informação de escritório e groupware [4,13,18,19,23,32,35]. 

Atualmente, a convergência de tecnologias – mídias sociais, 

mobilidade, nuvem – permite que a colaboração torne-se realidade 

e necessidade de mercado. 

As ferramentas de social software [16,36,37] (wikis, blogs, 

bookmarking social etc.) estão cada vez mais presentes no dia-a-

dia das pessoas e com isso a tendência é que elas também 

encontrem cada vez mais receptividade nas organizações. Esta 

tendência também está atingindo a área de BPM, conforme será 

discutido na próxima seção. 

3. SOCIAL BPM 
Social BPM (ou Gestão de Processos de Negócio Social) é 

baseado em uma premissa simples: "trabalho" é uma combinação 

de pessoas que usam a tecnologia para realizar uma série de 

processos [7]. Social BPM é o uso de ferramentas e técnicas 

sociais nas iniciativas de gestão de processos de negócio 

(FISCHER, 2011).  

O Social BPM visa conectar pessoas e processos (Figura 2). Um 

processo não pode ser modelado sem considerar as pessoas que 

vão executá-lo e a forma como elas interagem e se relacionam. 

Por outro lado, a colaboração integrada ao contexto do processo 

passa a ter um objetivo mais claro que facilita e guia o trabalho do 

grupo. 

 

Figura 2. Social BPM: Conectar pessoas e processos [24] 

Assim, Social BPM tem o potencial de cobrir o gap da 

colaboração, inovação e co-participação geralmente observados 

nas iniciativas de BPM. Através de um processo de troca de 

conhecimento e participação, as tecnologias sociais podem ser 

aplicadas para superar as deficiências das metodologias de BPM 

tradicionais. Social BPM atinge este objetivo ao criar uma 

arquitetura para participação em BPM. Ao trabalhar em conjunto, 

a comunidade do negócio pode criar melhores soluções para o 

processo do que um único especialista pode conseguir sozinho.  

Esta abordagem é fundamental para criar nas organizações uma 

cultura de colaboração, orientada ao usuário e de melhoria 

contínua do processo [31]. Tecnologicamente, se beneficia da 

ausência de novos custos financeiros (visto que as tecnologias 

utilizadas, em geral, já estão disponíveis nas empresas) e barreiras 

mínimas à participação. 

Em particular, a tecnologia de Social BPM busca integrar os 

sistemas de informação organizacionais, os sistemas de 

gerenciamento de processos de negócio (BPMSs), as tecnologias 

sociais (software/mídias sociais) e os ambientes organizacionais 

de comunicação e colaboração (Intranets, e-mail, redes sociais 

intraorganizacionais) de forma a ampliar a colaboração entre os 

executores de um processo. 

Neste sentido, os principais fornecedores do mercado de BPM, 

como Appian1, IDS-Scheer2, IBM3, Oracle4 e etc têm lançado 

produtos sob a alcunha de Social BPM, oferecendo 

principalmente as seguintes funcionalidades: a modelagem 

colaborativa de processos; discussões sobre o processo; feed de 

notícias para o compartilhamento de fatos sobre o processo; chats, 

wikis e blogs; integração com correio eletrônico e a integração 

com dispositivos móveis. 

4. TECNOLOGIAS SOCIAIS 
INTEGRADAS AO CICLO DE BPM 
Existem diversas oportunidades de integração de tecnologias de 

apoio à colaboração às atividades do ciclo de BPM (Figura 3) 

[24]. Ao promover essas aproximação, espera-se alcançar ganhos 

de compartilhamento de conhecimento, agilidade e inovação. 

 

Figura 3. Práticas colaborativas no ciclo de BPM [24] 

Observando o ciclo de BPM apresentado na Figura 3, é possível 

observar como as diferentes práticas e tecnologias colaborativas 

se inserem. Inicialmente, na fase de Projeto é possível prever o 

planejamento da estratégia de colaboração e projeto da 

colaboração nos processos organizacionais. Este projeto da 

colaboração pode ser realizado utilizando como instrumento o 

Modelo de Maturidade em Colaboração (CollabMM) [25,26,30]. 

O CollabMM tem como objetivo organizar práticas de 

colaboração que podem ser aplicadas à modelagem dos processos 

de negócio. O modelo visa apoiar as organizações a inserirem e 

estimularem a colaboração nos processos de negócio. 

                                                                

1https://www.appian.com/ 

2 http://www.ids-scheer-consulting.com/ 

3http://www.ibm.com/br/pt/ 

4 http://www.oracle.com/index.html 
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O CollabMM descreve um caminho de evolução progressiva 

através de quatro níveis de maturidade em colaboração (Figura 4). 

A estruturação em níveis de maturidade é uma forma de ajudar as 

organizações a priorizarem as ações para ampliar a colaboração 

nos seus processos. Para se alcançar um determinado nível, é 

necessário satisfazer este nível e os seus níveis inferiores. 

 

Figura 4. Modelo de Maturidade em Colaboração 
(CollabMM) 

Na fase de Modelagem, já existem ferramentas, como o SAP 

StreamWork, para a modelagem colaborativa de processos. Este 

tipo de proposta permite que várias pessoas participem, 

simultaneamente e online, da descoberta e modelagem do 

processo. Assim, aumenta-se o engajamento dos participantes, a 

colaboração entre os analistas de processos e os especialistas do 

negócio, a possibilidade de participação de participantes externos 

e promove-se um entendimento compartilhado do processo. 

Ainda na fase de Modelagem, já existem propostas também para a 

modelagem de processos colaborativos – através do uso de uma 

notação com expressividade para representar aspectos de 

colaboração (tais como aprovação, votação, comentários e etc) 

[15]. 

A fase de Execução é o momento dos participantes do processo 

(internos e externos, previstos e não previstos) se envolverem, 

engajarem e socializarem visando atingir os objetivos de negócio 

e satisfazer as necessidades dos clientes. A conexão com os 

especialistas para colaborar durante a execução das atividades do 

processo pode ser feita através de ferramentas de comunicação e 

social software. 

Esta fase de Execução também pretende se valer de uma execução 

ad-hoc e com possibilidades de adaptações dinâmicas do 

processo. Em geral, tal adaptação se dá com base em informações 

capturadas no contexto de execução do processo e na inferência 

quanto à melhor forma de alterar sua execução visando atender os 

objetivos esperados para o processo. Espera-se ampliar a questão 

da adaptação de processos com a possibilidade de que a mesma 

seja dirigida pelo próprio participante seja para atender a 

restrições específicas do seu caso individual ou para sugerir 

mudanças e inovações no processo. 

O Monitoramento do processo também se vale das tecnologias 

colaborativas para notificar as mudanças ou andamento no 

processo através do stream do processo ou wall de notícias sobre 

um processo, cliente ou instância específicos. Desta forma, 

comunica-se rapidamente dados de negócio aos usuários em 

tempo real e usando tecnologia mobile. 

Porém, observa-se que o acompanhamento do desempenho da 

colaboração na execução dos processos de negócio ainda não é 

devidamente explorada nesta atividade de Monitoramento dentro 

do ciclo de BPM. Tradicionalmente, nas soluções de BPMS, esse 

acompanhamento é realizado por meio de ferramentas conhecidas 

como BAM (Business Activity Monitoring) que, em linhas gerais, 

compreendem painéis de visualização de métricas e indicadores 

de interesse da organização para a análise do desempenho de seus 

processos. Assim, um Social BAM, com métricas e indicadores 

que possam medir quantitativamente a colaboração em um 

processo de negócio [9], ainda é um desafio. 

Por fim, a Melhoria de processos é feita através da troca de ideias, 

experiências, exemplos e etc. Podem ser criadas comunidades de 

práticas ou fóruns para discussões visando melhorar e ampliar o 

conhecimento da organização em BPM. Ferramentas de social 

software também podem ser utilizadas interna ou externamente.  

5. CONCLUSÃO 
A integração da tecnologia de colaboração em processos traz aos 

contextos organizacionais e de negócio inúmeros benefícios, mas 

também apresenta alguns desafios, principalmente relacionados às 

mudanças culturais envolvidas.  

O primeiro aspecto é gerenciar as possibilidades de colaboração 

como diferencial de desempenho e qualidade, não só no ambiente 

interno às organizações, como em suas relações com o ambiente 

externo, sobretudo clientes. Isto requer uma mudança do 

gerenciamento tradicional e hierarquicamente estruturado para um 

modelo de gestão mais baseado na democracia e participação. 

Em seguida, as questões de flexibilidade e adaptação de processos 

devem ser consideradas, pois ao mesmo tempo em que facilitam a 

resolução de problemas também provocam uma mudança de 

paradigma para aquelas organizações acostumadas aos processos 

rigidamente definidos, visto que os executores do processo agora 

terão maior autonomia e emponderamento para tomada de 

decisões. 

Por fim, ao mesmo tempo em que o Social BPM aumenta a 

visibilidade do trabalho colaborativo dentro das empresas e 

oferece maior transparência sobre as ações realizadas, também é 

necessário discutir questões relacionadas à privacidade, segurança 

e propriedade intelectual.  

Todos os desafios mencionados são, claramente, oportunidades de 

trabalhos futuros no tema de Social BPM. Em particular, a nossa 

agenda de pesquisa se organiza em três dimensões principais:  

(i) a construção de soluções inovadoras para apoiar e estimular a 

colaboração ao longo das diferentes fases do ciclo de BPM, 

conforme mencionado ao longo da seção anterior;  

(ii) BPM estendido para apoio à colaboração e interação social no 

contexto de organizações públicas, onde o nosso interesse está 

voltado para a construção de ecossistemas digitais para sistemas 

de informação de governo aberto e colaborativos (SIGACs) [6]; 

(iii) pesquisas em gestão da colaboração especificamente voltadas 

ao domínio de processos de software através da criação da 

abordagem COMPOOTIM [27,28,29].  
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35



AGRADECIMENTOS 
Este trabalho foi parcialmente financiado pela CAPES. 

REFERÊNCIAS 
[1] ABPMP Brazil. 2013. BPM CBOK V3.0: Guia para o 

Gerenciamento de Processos de Negócio - Corpo Comum 

de Conhecimento - 3a edição.  

[2] Aleixo, A.I. de S. 2003. Procedimentos para Implantar 

Equipes. http://teses.eps.ufsc.br/defesa/pdf/8183.pdf. 

[3] Alonso, J., de Soria, I.M., et al. 2010. Enterprise 

Collaboration Maturity Model (ECMM): Preliminary 

Definition and Future Challenges. In Enterprise 

Interoperability IV. Springer, London, 429–438. 

[4] Altmann, J. and Pomberger, G. 1999. Cooperative software 

development: concepts, model and tools. 194–207. 

[5] Araujo, R.M. de and Borges, M.R.S. 2007. The role of 

collaborative support to promote participation and 

commitment in software development teams. Software 

Process: Improvement and Practice 12, 3, 229–246. 

[6] Araujo, R.M. de and Taher, Y. 2014. Refining IT 

Requirements for Government-Citizen Co-participation 

Support in Public Service Design and Delivery. 61–72. 

[7] Bas, I. 2014. What is Social BPM? | AuraPortal Blog. 

http://blog.auraportal.com/what-is-social-bpm/. 

[8] Borrelli, G., Cable, J., et al. 1995. What makes teams work 

better. Team Performance Management 1, 3, 28–34. 

[9] Claret, M.D. 2013. Métricas para Colaboração em 

Processos de Negócio. 31–36. 

[10] Critical Friends. 2007. Centro de Referência em Recursos 

sobre Engajamento de Partes Interessadas. 

http://www.criticalfriendsinternational.com/index.php. 

[11] DeMarco, T. and Lister, T. 1999. Peopleware: Productive 

Projects and Teams. Dorset House, New York, USA. 

[12] Dumas, M., Rosa, M.L., et al. 2013. Fundamentals of 

Business Process Management. Springer, New York. 

[13] Ellis, C.A., Gibbs, S.J., et al. 1991. Groupware: some 

issues and experiences. Communications of ACM 34, 1, 

39–58, DOI=10.1145/99977.99987. 

[14] Engiel, P. 2014. As 6 fases do ciclo de BPM | dheka. Blog 

dheka. http://www.dheka.com.br/6-fases-ciclo-gestao-

processos-negocio/. 

[15] Fischer, L. 2011. Social BPM: work, planning and 

collaboration under the impact of social technology. Future 

Strategies Inc, Lighthouse Point, Florida. 

[16] Fisher, T. 2005. Social Software In The Enterprise. 

http://timothyfisher.javadevelopersjournal.com/social_soft

ware_in_the_enterprise.htm. 

[17] Fuks, H., Raposo, A.B., et al. 2003. Do Modelo de 

Colaboração 3C à Engenharia de Groupware. 1–8. 

[18] Gerosa, M., Pimentel, M., et al. 2006. Development of 

groupware based on the 3C collaboration model and 

component technology. Groupware: Design, 

Implementation, and Use, 302–309. 

[19] Greif, I. 1988. Computer-Supported Cooperative Work: A 

Book of Readings. Morgan Kaufmann. 

[20] Haines, R. and Vehring, N. 2012. Increasing Team 

Coordination and Social Motivation Through Awareness 

Practices: A Case Study. European Conference on 

Information Systems (ECIS), 1–12. 

[21] Hardingham, A. 2000. Trabalho em Equipe. Nobel, São 

Paulo, SP, Brasil. 

[22] Den Hengst, M., Dean, D.L., et al. 2006. Assessing the 

Quality of Collaborative Processes. 1–10. 

[23] Khoshafian, S. and Buckiewicz, M. 1995. Introduction to 

Groupware, Workflow, and Workgroup Computing. Wiley. 

[24] Magdaleno, A.M. 2015. Aplicando Tecnologias Sociais ao 

Ciclo de BPM. Blog dheka. http://dheka.com.br/aplicando-

tecnologias-sociais-ao-ciclo-de-bpm/. 

[25] Magdaleno, A.M., Araujo, R.M., et al. 2009. A Maturity 

Model to Promote Collaboration in Business Processes. 

International Journal of Business Process Integration and 

Management (IJBPIM) 4, 2, 111–123. 

[26] Magdaleno, A.M., Araujo, R.M., et al. 2011. A Roadmap 

to the Collaboration Maturity Model (CollabMM) 

Evolution. 105–112. 

[27] Magdaleno, A.M., Araujo, R.M., et al. 2012. 

COMPOOTIM: An Approach to Software Processes 

Composition and Optimization. 1–14. 

[28] Magdaleno, A.M., Araujo, R.M. de, et al. 2015. A Practical 

Experience of a Software Process Line Creation. . 

[29] Magdaleno, A.M., Barros, M. de O., et al. 2015. 

Collaboration Optimization in Software Process

Composition. Journal of Systems and Software (JSS) - 

Special Issue Search Based Software Engineering (SBSE) 

103, 452–466, DOI=10.1016/j.jss.2014.11.036. 

[30] Magdaleno, A.M., Cappelli, C., et al. 2008. Towards 

Collaboration Maturity in Business Processes: An 

Exploratory Study in Oil Production Processes. 

Information Systems Management (ISM) 25, 4, 302–318, 

DOI=10.1080/10580530802384159. 

[31] Mathiesen, P., Watson, J., et al. 2012. Applying Social 

Technology to Business Process Lifecycle Management. In 

F. Daniel, K. Barkaoui, et al., eds., Business Process 

Management Workshops. Springer Berlin Heidelberg, 

231–241. 

[32] Mistrik, I., Grundy, J., et al. 2010. Collaborative Software 

Engineering. Springer, Berlin, Heidelberg. 

[33] Nunamaker, J., Romano, N., et al. 2001. A Framework for 

Collaboration and Knowledge Management. Annual 

Hawaii International Conference on System Sciences 

(HICSS), 1060. 

[34] Pflanzl, N. and Vossen, G. 2014. Challenges of Social 

Business Process Management. 2014 47th Hawaii 

International Conference on System Sciences, IEEE 

Computer Society, 3868–3877. 

[35] Pimentel, M. and Fuks, H. 2011. Sistemas Colaborativos. 

Elsevier, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

[36] Rheingold, H. 2003. Historical Roots of Social Software. 

http://www.smartmobs.com/2003/05/08/historical-roots-of-

social-software/. 

[37] Shirky, C. 2003. Social Software and the Politics of 

Groups. 

http://www.shirky.com/writings/group_politics.html. 

[38] TED. 2012. Don Tapscott: Four principles for the open 

world. 

[39] Thomson, A.M., Perry, J.L., et al. 2009. Conceptualizing 

and Measuring Collaboration. Journal of Public 

Administration Research and Theory 19, 1, 23–56. 

[40] Vreede, G.-J. and Briggs, R.O. 2005. Collaboration 

Engineering: Designing Repeatable Processes for High-

Value Collaborative Tasks. Hawaii International 

Conference on System Sciences (HICSS), 1–10, 

DOI=10.1109/HICSS.2005.144.
 

XI Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, Goiânia - GO, 26 a 29 de Maio de 2015.
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