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Abstract. This work presents a detailed study about businees rules and software
requirements for a necessary foundation to support the development of software
called GAIA RN. This software will make the business rules management, assis-
ting in the pursuit of improving the quality of the Software Development Process
(PDS) and software.

Resumo. Este trabalho apresenta um estudo detalhado de regras de negócios e
requisitos de software para obter uma fundamentação necessária para subsidiar
o desenvolvimento do software intitulada GAIA RN, que fará o gerenciamento de
Regras de Negócio, auxiliando na busca da melhoria da qualidade do Processo
de Desenvolvimento de Software (PDS) e do software.

1. Introdução
Os softwares raramente possuem as funcionalidades de acordo com as regras de

negócios da organização patrocinadora do projeto de desenvolvimento. Frente aos pro-
blemas enfrentados pelos gerentes de desenvolvimento de software, tais como: requisitos
pobremente especificados, usuários ou clientes com dificuldades na identificação de suas
necessidades, falta de armazenamento das lições aprendidas no processo de desenvolvi-
mento como um todo, entre outras, este trabalho descreverá sobre o estudo aprofundado
sobre regras de négocios e requisitos de software. Com o maior conhecimento sobre o
assunto, subsidiará o desenvolvimento do software nomeada GAIA RN solucionando os
problemas descritos anteriormente.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica
Esta sessão apresenta uma fundamentação teórica sobre regras de negócios e re-

quisitos de software e Processo de Desenvolvimento de Software da GAIA (PDS GAIA).
Com esta fundamentação podemos investigar e implantar a ferramenta GAIA RN no PDS
GAIA.

2.1. Regras de Negócios

Algumas caracterı́sticas da regra de negócio:

• Para tornar os processos de negócios com mais flexibilidade as regras devem ser
armazenadas separadamente de fácil recuperação;

• Deve prever que as regras de negócio evoluem ou se modificam independente do
modelo de processos de negócios;



• É comum que as regras de negócios se alteram com maior frequência do que os
processos de negócios;

• Estando armazenado em separadas, num só repositório, as regras de negócio po-
dem ser reutilizadas em vários processos de negócio;
Assegurando uma descrição e entendimento de cada regra, também deve existir

uma sequência lógica de aplicação. Através desta é que o sistema poderá ser desenvolvido
com garantia de sucesso na implementação [5], [6].

2.2. Requisitos de Software
A definição de um requisito no âmbito de um sistema de software que pode ser

compreendido como a descrição das funções e restrições que o produto a ser desenvol-
vido deve possuir. O levantamento de requisitos pode ser definido como um conjunto de
métodos e técnicas empregadas para levantar, detalhar, documentar e validar os requisitos
de um produto para sistemas de informática [7].

Um fator importante mencionado por José Dorigan [3] é o aspecto da tendência
em desenvolvimento por projeto de software no mesmo segmento, o que deixa de ser um
software especı́fico de apenas um contrato. Ao conceber as regras de negócio com foco
no segmento de negócio, o produto de software atinge um nı́vel mais apropriado para este
segmento.

Quanto ao planejamento de versões de um software, José Dorigan [3] salienta que
na gestão de requisitos é importante analisar e priorizar o que deve incluir nas versões
subsequentes. Tal decisão requer uma habilidade especı́fica de um Engenheiro de Requi-
sitos, tendo em vista que podem existir demandas impossı́veis de serem desenvolvidas no
estágio em que se encontra a atual versão do software.

Na proposta de José Dorigan [3], verifica-se, dentre vários conceitos utilizados no
modelo proposto, um deles bem importante para o discernimento e gerenciamento de um
Requisito citado como “Contexto Geral” e “Contexto Especı́fico”. Este último, definido
por ser um melhoramento da descrição de um requisito especificamente dentro de uma
área/contexto, inserido numa subárea.

O Requisito de Software é um artefato de saı́da da fase de Especificação de requi-
sitos, segundo José Dorigan [3], quando detalhada em três passos:

• Descrição do contexto geral, do contexto especı́fico;
• Uso da linguagem natural;
• A classificação do requisito;

2.3. PDS GAIA
O PDS GAIA (Processo de Desenvolvimento de Software da GAIA) que é seg-

mentado em seis fases [1], [4]. Cada fase do processo é composta por atividades, sendo
que cada uma destas atividades são descritas por um fluxo de trabalho composto por ta-
refas a serem realizadas pelos atores do processo, gerando artefatos (atas, documentos,
código fonte, planos de testes) (Figura 1).

A descrição de cada fase do processo:
• Análise Inicial - Reúne as tarefas a serem realizadas para se iniciar o projeto. Nesta

etapa as tarefas são focadas em estabelecer o escopo do projeto e apresentá-lo à
todos os envolvidos. Afim de se obter o comprometimento de todos.



Figura 1. Processo de Desenvolvimento de Software da GAIA

• Análise e Planejamento - Reúne as tarefas de análise e planejamento do projeto e
de suas fases, são realizadas atividades de estimativas e planejamentos.

• Execução e Implementação - Reúne as tarefas referentes a execução do projeto e
suas fases e ao controle de sua execução.

• Validação e testes - Reúne as atividades referentes ao trabalho de testes unitários
sobre o resultado da fase executada.

• Manter requisitos - Reúne as tarefas relativas ao gerenciamento de requisitos;
• Gerenciar portfólio - Reúne as atividades necessárias para gerenciar o portifólio

de produtos e serviços da organização.
• Entrega - Reúne as tarefas necessária para a implantação do sistema no cliente e

para se obter o feedback do cliente;
• Finalização - Reúne as atividades para a finalização do projeto, bem como o con-

trato.

2.4. Framework GAIA RN
Com base nos estudos relacionados (maturidade, regras de negócio e levantamento

de requisitos) o objetivo é subsidiar a implementação da GAIA RN que é uma ferra-
menta de gestão de regras de negócios paralelamente à gestão do desenvolvimento de
software, ofertando uma visão transparente aos usuários finais quanto aos processos de
seus negócios. Com a gestão das regras de negócios terá foco na garantia da qualidade e
integralidade das implementações destas regras no software, alinhadas aos processos de
negócios da organização [2].

O Framework foi construı́do com a proposta de simplificar o entendimento das
necessidades em RN das organizações que desenvolvem software.

O diagrama do Framework (Figura 2) está composto pelas partes fundamentais da
pesquisa e da elaboração desta proposta, subdividido em Fundamentação Teórica e em
Processos de Implantação.

Ao verificar a estruturação desta proposta, é possı́vel observar que todos os itens
necessários para o entendimento e funcionamento do Framework GAIA-GRN foram con-



templados. Desde a sua fundamentação teórica aos processos de implantação, todos os
componentes do Framework foram idealizados para possibilitar o sucesso, quando im-
plantado nas organizações.

Figura 2. Diagrama do Framework GAIA-GRN

A Figura 3 apresenta a existência de um fluxo paralelo ao do processo de desenvol-
vimento de software (PDS), de acordo com a proposta deste trabalho. Ressaltando-se que
no PDS, para a maioria dos modelos de processos, é contemplada a Gestão de Requisitos
de Software.

Integração da GRN ao PDS: é um dos processos fundamentais, na proposta da
implantação da GRN, em função de atribuir necessidade de correlação das RN com os
Requisitos de Software. Além deste relacionamento das necessidades dos usuários finais,
no desenvolvimento de software aplicam-se diversas atividades, durante todo seu ciclo de
vida, que devem ser acrescentadas à cultura da GRN. Sendo assim, deve considerar as RN
planejadas, em forma de requisitos ou não, e prever ações que promove a implementação
do software com funcionalidades estabelecidas pela RN.

Figura 3. Diagrama GRN integrado ao PDS



3. Objetivos
O trabalho a ser realizado tem como objetivo principal o estudo sobre regras de

negócios e requisitos de software para auxiliar na implementação de uma ferramenta de-
nominada GAIA RN. A ferramenta facilitará o processo de gerenciamento de regras de
negócio dentro de uma organização desenvolvedora de software.

Se espera obter uma melhoria na qualidade do Processo de Desenvolvimento de
Software (PDS), desde a sua concepção, projeto, desenvolvimento, entrega e resultados
de sua aplicabilidade.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Inicialmente, para se atingir os objetivos propostos nesse trabalho será realizado o

estudo detalhado sobre regras de negócios, levantamento de requisitos e gestão do conhe-
cimento.

Após essa etapa será feito um estudo sobre Java Web e pesquisar sobre outras
ferramentas ou frameworks para o melhor desenvolvimento do sistema.

Em seguida a implementação será iniciada, o software será programado em lingua-
gem de programação Java e as bibliotecas disponı́veis. Podendo testar junto as pequenas
e médias empresas o uso do software. Desta forma avaliar a ferramenta de acordo com os
resultados obtidos nos testes e implantar a ferramenta no Portal GAIA.

E finalmente poderá fazer conclusões e próximos passos do sistema e será escrito
uma redação com as informações referentes ao que foi realizado no trabalho.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Estudo detalhado sobre gestão de regras de negócios, levantamento de requisitos
e gestão do conhecimento;

2. Estudo sobre Java Web;
3. Pesquisar sobre outras ferramentas ou frameworks;
4. Implementação da ferramenta GAIA RN;
5. Avaliação da ferramenta implementada;
6. Conclusões e próximos passos;
7. Redação do TCC;

Tabela 1. Cronograma de Execução
mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X X
Atividade 5 X X
Atividade 6 X X
Atividade 7 X X X X X



6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com esse trabalho é esperado que tenha uma boa base de conhecimento sobre

regras de negócios e requisitos de software para que o resultado da ferramenta seja ideal
para os gestores de négocios.

Ao fim do trabalho, espera-se que a ferramenta possa ser usada de forma eficiente
pelo laboratório GAIA - Soluções em TIC do Departamento de Computação da UEL e
suas organizações parceiras à relação aos negócios.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 13 de Junho de 2016.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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