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Resumo 

 Atualmente, com o crescente aumento da complexidade do negócio, as organizações 

clamam por sistemas de informação que ajudem a responder rapidamente as novas exigências dos 

processos de produção de produtos e serviços. Um sistema de informação deixa de ser apenas uma 

ferramenta de suporte e passa a ser uma parte integrante do negócio. Todavia, apesar das 

importantes evoluções tecnológicas alcançadas nos últimos anos, verifica-se que os sistemas de 

informação que suportam o negócio, ainda não respondem eficazmente às constantes alterações a 

que a organização está sujeita. Um dos principais problemas com os sistemas de Informação atuais 

é falta de alinhamento entre a estratégia de negócio e a tecnologia de informação.  O conceito de 

alinhamento estratégico pode ser definido como sendo a sintonia existente entre as estratégias e 

objetivos do negócio com as estratégias, objetivos e funções da tecnologia da informação, de modo 

que haja contribuição para o aumento da competitividade da organização ao longo do tempo. 

Alinhamento estratégico, aliado ao planejamento estratégico, é um importante instrumento de 

gestão. Nesse sentido, abordagens para a operacionalização desse alinhamento estão surgindo, 

entretanto, ainda em estado inicial devido ao fato de ser um conceito relativamente novo na 

literatura. Outro ponto que deve ser levado em consideração durante o alinhamento estratégico é a 

questão da rastreabilidade entre os elementos de negócio e TI. A rastreabilidade é necessária, por 

exemplo, quando se deseja saber exatamente qual meta definida na estratégia de negócio não foi ou 

deixou de ser aceita devido a uma modificação realizada na estratégia de TI. Poucas propostas 

apresentam formas concretas apoiadas por sistemas de software para obter o alinhamento 

estratégico levando em consideração essa rastreabilidade. Nesse contexto o objetivo desse trabalho 

é propor a criação de um processo de alinhamento estratégico apoiado por um sistema de software a 

qual seja capaz de permitir a rastreabilidade entre os objetivos organizacionais e as atividades dos 

processos de negócio, tomando como base para isso, padrões de formalização definidos sob uma 

abordagem orientada a modelos. 
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Abstract 

 Currently with the increase in complexity in doing business, organizations are seeking 

information systems that help to quickly respond to new demands in the processes of production of 

products and services.  An information system is no longer just a support tool and has become an 

integral part of doing business.  However, in spite of significant technological evolution in recent 

years, information systems that support business do not respond efficiently to the constant 

alterations that occur in many organizations. One of the main problems faced by information 

systems currently is the lack of strategic alignment between business strategy and information 

technology.  The concept of strategic alignment can be defined as a way between business strategies 

and objectives and the strategies, objectives and functions of information technology in such as way 

as to contribute to the increase in competitivity of the organization over time.  Strategic alignment 

together with strategic planning are important management instruments. Approaches for 

operationalizing this alignment are being developed currently but are still in their initial stages due 

to the fact that it is a relatively new concept in the literature.  Another point that needs to be taken 

into consideration during the strategic alignment is the question of trackability between the business 

elements and IT.  Trackability (Tracking) is necessary for example when one wishes to know 

exactly which goal defined in the business strategy was left out or not accepted due to a 

modification made in the IT strategy.  Very few proposals present concrete ways supported by 

software systems in order to obtain strategic alignement while taking into consideration this 

trackability.  Therefore the objective of this work is to propose the creation of a strategic alignment 

process supported by a software system which is capable of permitting trackability between the 

organizational objectives and the business processes based on formalization standards defined 

through a model oriented approach. 
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1. Introdução 

Atualmente as organizações estão necessitando cada vez mais de informações detalhadas sobre o 

seu negócio para efetivamente auxiliar os seus processos decisórios e a sua gestão empresarial, 

principalmente por estarem inseridas em um mercado altamente competitivo, globalizante; e 

turbulento; o que faz tornar as decisões relacionadas à Tecnologia da Informação, determinantes 

para o seu bom desempenho. [Moraes e Laurindo, 2003]. Portanto, a TI deixa de ser apenas uma 

ferramenta de suporte e passa a ser uma parte integrante do negócio. 

 Em virtude dessa nova exigência do mercado, entra em cena o conceito de estratégia de 

negócio e estratégia de TI, as quais fornecem isoladamente um conjunto integrado de escolhas bem 

definidas e implantadas, que estabelecem as diretrizes fundamentais para a gestão do negócio e TI 

respectivamente assim como as principais transformações que a organização deverá empreender 

para criar as condições de realização de suas estratégias [Henderson e Venkatraman, 1993]. Cada 

organização define sua própria estratégia, e nesse sentido, cria elementos competitivos que têm 

impacto na forma como a organização vislumbra novas oportunidades de negócio, desenvolve 

produtos e serviços, realiza suas vendas e aquisições de insumos e recursos, transforma-os em 

produtos e etc. A questão agora passa a ser como fazer esses dois mundos independentes 

conversarem, ou seja, como fazer para que a estratégia de TI esteja alinhada a estratégia de negócio. 

O alinhamento entre a estratégia de TI e a estratégia de negócio tem sido colocado como um 

dos principais fatores de retorno do investimento e de agregação de valor ao negócio através do uso 

de TI [King, 1988; Brancheau e Wetherbe, 1987; Henderson e Venkatraman, 1993]. Pesquisas 

realizadas na área negócios, também apontam para a necessidade de um planejamento integrado 

entre negócios e TI [Mintzberg, 1990; Rebouças, 1997; Boar, 1994; Reponen, 1998]. Alguns dos 

conceitos mais significativos sobre alinhamento encontrados na literatura, são: (i) o alinhamento 

entre o plano estratégico de negócio e o plano estratégico de tecnologia de informação é alcançado 

quando o conjunto de estratégias de TI (sistemas, objetivos, obrigações e estratégias) são derivadas 

do conjunto estratégico organizacional (missão, objetivos e estratégias) [King, 1988]; (ii) 

alinhamento estratégico é o elo entre o plano de negócio e o plano de TI das organizações, devendo 

ser ambos produtos de um plano corporativo [Rezende e Abreu, 2000]; (iii) o alinhamento 

estratégico corresponde à integração funcional entre ambiente externo (mercados) e interno 

(estrutura administrativa e recursos financeiros, tecnológicos e humanos) para desenvolver as 

competências e maximizar o desempenho organizacional [Henderson e Venkatraman, 1993]. Esse 

alinhamento pode ser bi-direcional, ou seja, da estratégia de negócio para estratégia de TI e vice-
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versa. Em síntese alinhamento estratégico é o processo de transformar a estratégia de negócio em 

estratégia e ações de TI que garantam que os objetivos de negócio sejam atingidos. 

 Resultados de várias pesquisas e estudos de caso mostram a relevância do alinhamento 

estratégico tanto para o executivo de negócio (CEO, Chief Executive Officer), quanto para o 

executivo de TI (CIO, Chief Information Officer) [Niederman, Brancheau e Wetherbe, 1991; SIM, 

1996]. De fato, os executivos de TI têm considerado o alinhamento entre as estratégias de negócio e 

de TI como um dos objetivos de topo da área de TI, justamente pela possibilidade de identificação 

de novas oportunidades de negócios e obtenção de vantagens competitivas baseadas em soluções de 

TI [Earl, 1993]. O impacto da TI na performance dos negócios também têm sido discutido, durante 

esta última década. Pesquisadores de ambas as áreas têm realizado diversos estudos examinando as 

necessidades e benefícios do alinhamento da TI com o restante dos negócios [Venkatraman, 1994; 

Chan et al., 1997; Luftman et al., 1993].  

 Observa-se a importância do alinhamento estratégico pela forma que o assunto vem sendo 

tratado. Esse alinhamento pode ocorrer em vários momentos na vida de uma organização. Um 

desses momentos é quando os analistas de negócio se reúnem para definir objetivos de negócio de 

médio e longo prazo e estabelece estratégias para atingir esses objetivos. Geralmente é produzido 

um plano estratégico. A partir desse ponto, objetivos e estratégias funcionais são desdobrados e 

sincronizados para marketing e vendas, operações, logística, recursos humanos, tecnologia da 

informação, pesquisa e desenvolvimento e etc. Outros momentos acontecem quando os analistas de 

negócio redefinem sua estratégia de negócio em função de novas oportunidades ou cenários 

macroeconômicos e microeconômicos de negócios. Estudos revelam que o alinhamento entre TI e a 

estratégia de negócio é, para a grande maioria dos líderes de TI das organizações, o seu principal 

motivo de preocupação – o 11th Annual Critical Issues of Information Systems Management Study 

revela que 72% de 594 executivos da TI nomeiam o alinhamento entre TI e negócio da organização 

como a sua prioridade de topo [Computer, 1998].  

 Visando o alinhamento estratégico, muitas organizações têm optado pela modelagem dos 

seus processos de negócio, a qual é um conjunto de um ou mais procedimentos ou atividades 

ligadas que realizam um objetivo de negócio, normalmente dentro do contexto de uma estrutura 

organizacional, definindo papéis e relacionamentos funcionais [Luzio, 2005]. A existência do 

processo de negócio advém da estratégia da organização, e sua modelagem é utilizada para exercer 

a abstração de uma estrutura complexa de negócio; permitindo ao CEO compreender mais a fundo o 

objetivo a ser seguido e assim promover melhorias ou inovações. Em outras palavras, o que a 

modelagem do processo de negócio faz é fornecer uma visão simplificada da estrutura do negócio, 

funcionando como base para a comunicação e definição das necessidades de informação da 
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organização. A modelagem de processo de negócio pode ser aplicada: (i) no entendimento da 

organização – podendo ser capaz de melhor entender o comportamento interno dos seus processos; 

explicitando como e porque são realizados e quais resultados são produzidos; (ii) na automatização 

da execução dos processos – podendo ser facilmente mapeados para linguagens de execução de 

processos, a fim de automatizar sua execução; e (iii) no desenvolvimento de sistemas – através da 

automação dos processos integrados à sistemas de informação [Baldam et al., 2007]. 

 Visando uma forma eficiente de analisar, definir, monitorar e gerenciar os processos de 

negócio de uma organização surgiu o conceito de BPM - Business Process Management; tendo 

como principal objetivo, especificar e controlar um ciclo de melhoria continua nos processos de 

negócio para se atingir um alto nível de maturidade operacional. 

 A seguir, será apresentada uma breve descrição de cada uma das etapas que compõem o 

ciclo de um modelo BPM [Baldam et al., 2007]: 

• Planejamento: tem o propósito de definir as atividades de BPM que contribuirão para 

o alcance das metas organizacionais, como por exemplo, verificação dos pontos de 

falha nos processos que causam danos à organização (financeiro, imagem, prazos, 

satisfação do cliente e etc.) e definição dos processos que necessitam de ação 

imediata. 

• Modelagem e otimização de processos: atividades que permitem gerar informações 

sobre o processo atual (as-is) e/ou sobre a proposta de processo futuro (to-be); 

documentar os processos; prover dados de integração entre processos; empregar 

metodologias para otimizar os processos; fazer simulações, inovações e redesenhos;  

adotar as melhores práticas e modelos de referência; gerar especificações para 

implementação, configuração e customização para execução e controle. 

• Execução de processos: atividades que garantirão a implementação e a execução dos 

processos, como implantação dos planos de transferência de tecnologia, 

treinamentos, ajuste de equipamentos e softwares (se necessários), acompanhamento 

do processo implantado, monitoria e controle da execução de instâncias de processo. 

• Controle e análise de dados: atividades relacionadas ao controle geral do processo 

por meio de diversos recursos, como o uso de métodos estatísticos e etc; gerando 

informações que posteriormente realimentarão as atividades de otimização e 

planejamento. 

  A literatura tem apontado o BPM - Business Process Management como sendo uma das 

principais técnicas usadas pelas organizações na busca de contribuir para a obtenção do 
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alinhamento estratégico [Davenport, 1994] [Harrington, Esseling e Nimwegen 1997], [Smith e 

Fingar 2003], [Harmon 2003], e [Jeston e Nelis 2006].  

 Além do BPM existem também alguns modelos de governança de TI que visam contribuir 

com o alinhamento estratégico das organizações. Entre os modelos mais conhecidos atualmente 

pelo mercado estão o COBIT – Control Objectives for Information and related Technology e o ITIL 

– Information Technology Infrastructure Library. [Fernandes e Abreu 2008].  O que se pode 

observar é que tanto o modelo gerencial de processos (BPM) quanto os modelos de governança de 

TI (COBIT, ITIL e etc), tem como denominador comum o alinhamento estratégico, o que mais uma 

vez reforça a importância desse tema no mercado atual a qual as organizações estão inseridas. 

Porém uma recente pesquisa de mercado feita com 164 organizações dos EUA e UK que usam 

algum tipo de modelo para propor o alinhamento estratégico entre negócio e TI, mostra que mesmo 

apesar de todo o investimento que as empresas vem fazendo nos últimos anos apenas 32% 

afirmaram obter melhorias claras e mensuráveis, 42% responderam ainda enfretarem problemas no 

alinhamento, 23% responderam não ter obtido resultado nenhum e 3% não souberam medir seus 

resultados [Volmer, 2007]. Esses números indicam que ainda existe uma carência real na obtenção 

do alinhamento. Um dos problemas para tal carência é o fato de não existir um processo concreto 

que mostre os passos necessários que uma organização deve fazer para se atingir esse objetivo. Na 

verdade o que existe são conceitos e esquemas teóricos, que a partir deles e das experiências das 

pessoas que já operam esses modelos direcionam a organização para a tentativa do alinhamento. 

Ocasionando, na maioria dos casos, em prováveis problemas de comunicação, perda de informação 

ou de rastreamento [Baldam et al., 2007]. 

Diversos modelos conceituais de alinhamento estratégico também surgiram para suprir essa 

necessidade de alinhamento [Henderson e Venkatraman 1993], [Brodbeck 2001] e [Reich 1992]. O 

modelo definido por Henderson e Venkatraman encontra-se em um estágio de alto nível de 

abstração, ou seja, o mesmo não foca na operacionalização do alinhamento, ficando restrito apenas 

à formulação da estratégia. O modelo de Brodbeck surge para sanar esse problema, propondo 

mecanismos que visam prover um alinhamento contínuo entre o negócio e TI. Porém, a proposta 

carrega um alto grau de complexidade derivado da inclusão de novos elementos e conceitos ao 

modelo de Henderson e Venkatraman e da modelagem informacional para representar as operações, 

objetivos e estratégias do negócio. Essa complexidade dificulta a implementação desse modelo de 

forma integral. Já o modelo de Reich não leva em consideração a interatividade entre medidas 

financeiras e não-financeiras. Observa-se também que poucos modelos de alinhamento existentes na 

literatura tratam do problema de rastreabilidade entre TI e a estratégia de negócio. A rastreabilidade 

é necessária, por exemplo, quando se deseja saber exatamente qual meta ou plano de ação definida 
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na estratégia de negócio não foi ou deixou de ser aceita devido a uma alteração no plano de TI. 

Outro problema referente aos modelos conceituais existentes na literatura é que quando levados 

para dentro das organizações para sua implementação, apresentam inúmeras dificuldades práticas, 

como por exemplo, a complexidade envolvida na obtenção do alinhamento estratégico, já que os 

modelos conceituais apenas dizem “o que” fazer, sem especificar em detalhes “como” fazer 

[Turban, Mclean e Wetherbe, 1996; Kearns e Lederer, 1997; Meador; 1997], desafiando sobretudo 

os gestores empresariais na busca do efetivo alinhamento [Strassmann e Bienkowski, 1999; 

Carruthers, 2000; Segars e Hendrickson, 2000]. 

1.1. Motivação 

Basicamente, os estudos e pesquisas mostram que o alinhamento entre o negócio e TI é um 

importante conceito e instrumento de gestão, devido a: 

• Possibilidade de que as funções de TI suportem os objetivos e atividades 

organizacionais em cada nível da organização [Lederer e Mendelow, 1988; Lederer e 

Sethi, 1996]; 

• Possibilidade de identificação de aplicações críticas para desenvolvimento [Lederer e 

Sethi, 1996]; 

• Disponibilização e melhoria do gerenciamento de mudanças nas prioridades do 

desenvolvimento de aplicações [Lederer e Mendelow, 1988]; 

• Facilidade de compartilhamento das informações e posterior feedback, durante a 

formulação e implementação das estratégias [Calhoun e Lederer, 1999]; 

• Possibilidade de que as funções de TI tornam-se uma parte integral da organização e 

não apenas um apêndice [King, 1988]; 

• Disponibilização de uma melhor exploração das oportunidades no uso de TI para os 

propósitos estratégicos [Goldsmith, 1991; Ward, 1987]; e 

• Possibilidade de criação de uma estrutura comum de referência (padronização), 

essencial para a consistência interna e validade externa dos resultados do que foi 

planejado [Henderson e Sifonis, 1988]. 

  

Nesse sentido, a grande motivação e justificativa desse trabalho, fundamentada no conceito 

e importância do alinhamento estratégico frente as organizações, está na busca de uma solução 

concreta apoiada por um sistema de software que ajude a diminuir de fato o gap ainda existente 

entre esses dois mundos conseqüentemente, contribuindo com os modelos existentes que visam 

obter o alinhamento estratégico de TI e negócio.   
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1.2. Objetivo 

A fim de esclarecer o objetivo desse trabalho, vale ressaltar ainda uma ambigüidade conceitual 

apresentada para o termo TI. Alguns autores [King, 1988; Lederer e Sethi, 1988; Ward e Griffiths, 

1996; Segars e Grover, 1998] seguem a linha conceitual pura de sistemas, originada em Bertalanffy 

[Bertalanffy, 1975], considerando o termo como um conjunto de componentes interrelacionados que 

coletam, processam, armazenam e distribuem informações para controle e decisões nas 

organizações. A TI é considerada como infra-estrutura de suporte para os SI. 

Outros autores [Rockart e Scott Morton, 1984; Henderson e Venkatraman, 1993; Boar, 1994; 

Reich e Benbasat, 1996; Chan, 1999] consideram o termo de forma mais abrangente. O termo 

envolve técnicas de implementação, relacionamentos entre negócio e TI, capacitações, formas de 

comunicação, uso e disponibilização de recursos através de vários canais de informação (redes, 

Internet, etc.), entre outros fatores que possam compor uma base maior para o conhecimento. Estes 

autores são também os mais ligados aos estudos de alinhamento estratégico. Muitas vezes o termo 

TI é intercambiável com o termo SI, sendo descrito como o conjunto dos diversos SIs, dos usuários 

e do gerenciamento que suporta as atividades organizacionais. Reich e Benbasat [Reich e Benbasat, 

1996] abordam as diferentes linhas conceituais apresentadas pela literatura sobre os termos TI e SI, 

explicando que ainda não existe uma consistência e concordância quanto a exata definição para 

ambos os termos ou de suas abrangências. Os autores equiparam os termos TI e SI, em seus estudos 

sobre alinhamento estratégico. 

No presente trabalho, o termo TI será tratado como um conjunto de recursos tecnológicos e 

computacionais para geração e uso da informação. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é 

propor a criação de um processo de alinhamento estratégico o qual seja capaz de permitir a 

rastreabilidade entre os objetivos organizacionais e as atividades dos processos de negócio, 

tomando como base para isso uma abordagem orientada a modelos. A importância de se ter uma 

abordagem orientada a modelos (no caso desse trabalho a MDA - Model Driven Architecture) é pelo 

fato de a mesma dispor de padrões de formalização necessárias para se garantir a rastreabilidade 

requerida [OMG, 2006a]. Para que seja possível atingir esse objetivo, o primeiro requisito consiste 

em efetuar um mapeamento prévio da estratégia da organização (sua visão e missão) em iniciativas 

de processo, que são os planos de ação requeridos pela organização para alcançar o alinhamento 

almejado. Nesse primeiro passo será usado o BSC (Balanced Scorecard), que é uma ferramenta de 

gestão estratégica cuja característica é traduzir a estratégia da empresa em termos operacionais. 

Tendo a estratégia em mãos, o segundo requisito consiste em explicitar as razões e motivações 

associadas ao que se espera desse plano. Isso significa analisar elementos de processos que 

permitam representar todos os aspectos relevantes que fundamentam o “porquês” daquilo que se 

pretende representar. A engenharia de requisitos orientada a objetivos (GORE – Goal Oriented 
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Requirements Engineering) [Rolland et al., 1998] tem tido um papel fundamental para apontar 

estratégias e técnicas que permitam representar melhor estes “porquês” e, consequentemente, servir 

como ponte (rastreabilidade) para se chegar ao processo de negócio. Por fim, com um modelo 

GORE a disposição, transformações baseadas no formalismo MDA podem ser definidas a fim de se 

obter de forma semi-automatizada modelos de processos de negócio rastreáveis expressos em 

BPMN (Business Process Modeling Notation) [BPMI, 2004], notação padrão para modelagem dos 

processos. 

Os objetivos específicos desse trabalho incluem: 

 

• Especificação de um metamodelo referente à técnica de gestão estratégica BSC 

(mapa estratégico) capaz de representar modelos de alinhamento prévio entre 

iniciativas de TI e objetivos estratégicos do negócio considerando tanto fatores 

financeiros quanto não financeiros. 

• Especificação de um metamodelo GORE que tem como propósito descrever e refinar 

objetivos de alto nível em atividades elementares. Podendo dessa forma ser 

entendido por todos os envolvidos na execução da estratégia. 

• Especificação de um metamodelo voltado para representação de processos de 

negócio a qual seus modelos serão derivados a partir de modelos GORE, garantindo 

com isso a rastreabilidade entre os modelos. 

• Criação de regras de transformações que torne possível manter a rastreabilidade entre 

os modelos de forma automática. 

• Implementação de uma ferramenta que aplique as regras de transformação e ajude o 

analista a realizar o processo de alinhamento proposto nesse trabalho. 

 

1.3. Organização 

O trabalho está organizado da seguinte forma: no Capítulo 2 são descritas as abordagens e técnicas 

utilizadas na construção da solução proposta nesse trabalho. No Capítulo 3 é detalhado o processo 

necessário para se obter o alinhamento estratégico almejado. No Capítulo 4 aborda-se a construção 

de uma ferramenta para apoiar o processo de alinhamento descrito no Capítulo 3. O Capítulo 5 

contém os trabalhos relacionados, e por fim, no Capítulo 6, encontram-se as conclusões, 

contribuições e trabalhos futuros. 
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2. Referencial Teórico 

Nesse capítulo serão abordados os temas que representam o embasamento teórico necessário para o 

entendimento desta dissertação. Na primeira seção, é apresentada uma visão geral do Balanced 

Scorecard juntamente com seu mapa estratégico e suas perspectivas, explicitando a importância que 

tal abordagem tem para transformar a estratégia de negócio de uma organização em planos de ação. 

Em seguida, na segunda seção, são apresentadas algumas técnicas GORE (Goal Oriented 

Requirements Engineering) existentes na literatura, bem como a justificativa pela escolha da 

abordagem KAOS. A terceira seção segue com a mesma lógica da segunda, ou seja, primeiramente 

são descritos alguns dos padrões para especificação de processo de negócio e em seguida é 

justificada a escolha pelo padrão BPMN. Finalmente, na quarta seção; a abordagem MDA (Model 

Driven Architecture) é apresentada sendo descrita a ligação que ela tem com a proposta sugerida 

nesse trabalho. 

2.1. BSC (Balanced Scorecard) 

O Balanced Scorecard (BSC) foi desenvolvido na década de noventa, por Robert S. Kaplan e David 

P. Norton, com a finalidade de ser um sistema para medição do desempenho dos ativos intangíveis 

das organizações (novos produtos ou produtos em fase de produção; processos inovadores; 

flexibilidade dos funcionários; sistemas e etc.). Entretanto, conforme sua evolução e uso, o BSC 

acabou tornando-se uma ferramenta de gestão estratégica muito mais abrangente que o seu projeto 

original [Kaplan e Norton, 2004].  

 Segundo Kaplan e Norton [1997], o Balanced Scorecard reflete o equilíbrio entre objetivos 

de curto e longo prazo, entre medidas financeiras e não-financeiras, entre indicadores de tendências 

e ocorrências e, ainda, entre as perspectivas interna e externa de desempenho. Este conjunto 

abrangente de medidas serve de base para o gerenciamento estratégico do qual o desempenho 

organizacional é mensurado de maneira equilibrada sob os seguintes objetivos principais: 

 

• Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia; 

• Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas; 

• Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas; 

• Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico. 
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Figura 1: O Balanced Scorecard como estrutura para ação estratégica [Kaplan e Norton, 1996]  

 

 A principal finalidade do BSC é traduzir a estratégia de negócio de uma organização em 

planos de ação através de um mapa organizado sob quatro perspectivas distintas. O mapa por sua 

vez, é contido de objetivos estratégicos que devem ser interligadas entre si para atenderem à 

estratégia definida. [Kaplan e Norton, 1997].  

2.1.1. As quatro perspectivas do BSC 

Segundo Kaplan e Norton [1997], os indicadores financeiros de uma organização contam sua 

história passada. Nos dias de hoje, apenas esses indicadores não são suficientes para orientar e 

avaliar a trajetória de uma organização; seria como realizar um vôo baseando-se apenas no 

velocímetro do avião, desconsiderando outros instrumentos importantes, tais como altímetro, 

medidor de combustível e etc. 

 O BSC é um sistema de gestão estratégica que preserva os indicadores financeiros 

tradicionais e permite complementá-los com os demais indicadores necessários, pois os objetivos e 

medidas do scorecard derivam diretamente da visão e da estratégia da organização, focalizando o 

desempenho organizacional sob as perspectivas financeira, cliente, processos internos e inovação & 

aprendizado. 
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2.1.1.1. Perspectiva Financeira 

A perspectiva financeira indica se a estratégia de negócio de uma organização está contribuindo 

para sua melhoria nos resultados financeiros; ou seja, se a estratégia implementada está gerando 

resultados lucrativos, se seus objetivos e indicadores estão associados à rentabilidade, retorno sobre 

o investimento, valor econômico agregado e etc. Essa perspectiva tem como objetivo responder as 

expectativas dos acionistas considerando o impacto e as conseqüências econômicas imediatas de 

ações tomadas pela organização. 

2.1.1.2. Perspectiva do Cliente  

 A perspectiva do cliente permite que os gerentes das unidades de negócios articulem as estratégias 

que proporcionarão maiores lucros financeiros futuros. Essa perspectiva normalmente inclui várias 

medidas básicas ou genéricas para o sucesso da uma estratégia. Entre as medidas básicas essenciais 

de resultado estão: satisfação do cliente, retenção do cliente e aquisição de novos clientes. 

2.1.1.3. Perspectiva dos Processos Internos 

Na perspectiva dos processos internos, os executivos identificam os processos críticos as quais as 

organizações devem alcançar a excelência. Esses processos terão maior impacto na satisfação do 

cliente e na consecução dos objetivos financeiros da empresa. 

2.1.1.4. Perspectiva da Inovação & Aprendizado 

A quarta perspectiva do BSC, inovação & aprendizado, identifica a infra-estrutura que a 

organização deve construir para gerar crescimento e melhoria a longo prazo. Esta perspectiva se 

refere aos objetivos e indicadores que servem como base de desempenho futuro da organização. 

Nessa perspectiva, enfocam-se as pessoas e fatores relativos à infra-estrutura da empresa ou projeto, 

como por exemplo: o clima de trabalho, produtividade da equipe, nível de satisfação dos 

trabalhadores e etc. 

2.1.2. Mapa Estratégico 

O mapa estratégico é um diagrama que descreve a estratégia de negócio mediante relações de causa 

e efeito entre seus objetivos nas quatro perspectivas do BSC. Nele são especificados as medidas, os 

indicadores e as iniciativas necessárias para realizar seu cumprimento. 

Podemos entender o mapa estratégico como um instrumento para dar forma, narrar, 

visualizar, comunicar e alinhar os participantes da organização em torno da estratégia competitiva 

[Herrero, 2005]. Este deve ser capaz de explicar os resultados a serem atingidos, bem como, a 
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maneira de alcançá-los. Os seguintes princípios gerenciais podem ser seguidos com o uso dos 

mapas estratégicos [Kaplan e Norton, 2004]: 

 

• Traduzir a estratégia em termos operacionais; 

• Alinhar a organização à estratégia; 

• Transformar a estratégia em tarefa de todos; 

• Converter a estratégia em processo contínuo; 

• Mobilizar a mudança por meio de liderança executiva. 

 

 Considerando que o BSC, juntamente com a ajuda dos mapas estratégicos, deve contar a 

história da estratégia da organização, o mesmo é contido dos seguintes componentes ilustrados na 

Figura 2. 

 

Figura 2: Componentes e terminologia do Balanced Scorecard [BSCOL, 2000]. 

 

 

• Objetivos Estratégicos: Descreve a estratégia da organização através de objetivos 

relacionados entre si e distribuídos nas quatro perspectivas do BSC. 

• Indicadores: Os Indicadores são o meio que temos para visualizar se estamos 
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cumprindo ou não os objetivos estratégicos. Indica como será medido e 

acompanhado o sucesso de cada objetivo estratégico. 

• Metas: As metas são os valores esperados ou desejados para um indicador 

estratégico. Trata-se do nível de desempenho esperado para cada indicador. 

• Iniciativa: Programa de ação-chave necessário para se alcançar os objetivos.  

 Como já mencionado anteriormente, o uso do BSC nesta dissertação representa o primeiro 

passo para obtenção do alinhamento estratégico proposto; servindo como um instrumento de 

tradução da missão e visão da organização em objetivos e iniciativas de processos. A escolha do 

BSC deu-se exclusivamente pela aceitação que essa técnica tem no mercado atual, contudo, exitem 

diversos modelos conceituais na literatura que se assemelham à filosofia do BSC, evidentemente 

estes modelos apresentam algumas diferenças relativas aos indicadores, perspectivas e formas de 

avaliação da performance, são eles: 

• Modelo de Kenichi Ohmae; 

• Modelo de Maisel; 

• Pirâmide de Performance.. 

 A seguir será abordado brevemente cada abordagem. 

2.1.3. O modelo de Kenichi Ohmae 

O modelo de Kenichi Ohmae [Kenichi Ohmae, O Estrategista em Ação, pioneira, 1985. p. 89] 

apresenta um modelo de avaliação também baseado em perspectivas. Ele apresenta como ponto 

base na elaboração de qualquer estratégia empresarial três elementos essenciais: a própria 

organização ou empresa, os clientes e a concorrência. Como ele afirma “cada um destes três 

elementos estratégicos constitui uma entidade própria, possuidora de interesses e objetivos 

específicos. Seu conjunto é chamado de Triângulo Estratégico.” Ele afirma que os responsáveis pela 

estratégia devem certificar-se de que sua estratégia produzirá o equilíbrio adequado entre os pontos 

fortes da organização e as necessidades de mercado. Para melhor atender as necessidades dos 

clientes, a organização deve estabelecer as estratégias baseada nos três pilares conforme explicitado 

na Figura 3 abaixo: 
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Figura 3: O modelo de Kenichi Ohmae 

 

 De acordo com a Figura 3, Kenichi Ohmae defende que dentro deste triângulo estratégico, a 

função do Estrategista é conseguir desempenho superior ao dos concorrentes, sendo o desempenho 

fundamentado nestes três fatores básicos dentro da empresa.  

 Este modelo deixa de tratar da medidas de desempenho. Difícil se faz verificar a estratégia 

pois não se possui uma forma definida e clara para selecionar indicadores de desempenho. 

2.1.4. O modelo de Maisel 

O modelo de Maisel apresenta um modelo de medição que possui o mesmo nome dado por Kaplan 

e Norton. O balanced scorecard de Maisel também apresenta quatro perspectivas para medição do 

desempenho. A diferença fica por conta das medidas de processo comercial ao invés de medidas de 

processos internos, mas que abrangem os mesmos princípios, e uma medida proposta por Maisel 

que leva em consideração os recursos humanos. A Figura 4 abaixo ilustra o modelo de Maisel divido 

em suas perspectivas. 
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Figura 4: O modelo de Maisel 

 

 A explicação para o uso de uma perspectiva para medir os recursos humanos da organização 

se dá pelo fato da direção da organização dever ficar atenta a eficiência da organização e de seu 

pessoal, sendo necessário medi-la. Nessa perspectiva, Maisel mede fatores como a inovação e 

educação de seu pessoal, competências essenciais e cultura organizacional. 

2.1.5. Pirâmide de Performance 

O modelo da Pirâmide da performance [McNair, Lynch e Cross, 1990]. é apresentado por C.J. 

Mcnair com os mesmos princípios básicos de medição. Como nos demais modelos, a estratégia é 

voltada para o cliente e a estratégia da companhia é avaliada pelos resultados financeiros vinculados 

a outros dados não financeiros. A Figura 5 abaixo exibe o modelo de Pirâmide de Performance. 
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Figura 5: Modelo Pirâmide de Performance 

 

 Como pode ser visto na Figura 5, A pirâmide da performance mostra uma organização em 

quatro níveis diferentes e proporciona uma estrutura para um sistema de comunicação por duas vias, 

que é necessário para instituir uma visão abrangente da companhia nos vários níveis da 

organização. Os objetivos e medidas tornam-se elos entre a estratégia da companhia e suas 

atividades. Em outras palavras, os objetivos são traduzidos para os níveis mais baixos da 

organização, enquanto as medidas são traduzidas para os níveis superiores.” [Nils-Göran e Jan Roy, 

Condutores da Performance, Qualitymark,2001. pag.23].  

2.2. Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos 

Geralmente, o que ocorre na engenharia de requisitos é a utilização de modelos que representam “o 

que” nós queremos dos sistemas de software e “como” estes sistemas devem ser estruturados. No 

entanto, é importante conhecer as razões e motivações associadas ao que esperamos desses 

sistemas. Isso significa analisar elementos de processos que permitam representar todos os aspectos 

relevantes que fundamentam o “porquê” daquilo que pretendemos representar. A engenharia de 

requisitos orientada a objetivos (GORE – Goal Oriented Requirements Engineering) tem tido um 

papel fundamental para apontar estratégias e técnicas que permitam representar melhor estes 

“porquês”.  

 Abordagens orientadas a objetivos nasceram com o propósito de expressar os “porquês” 

associados com a construção de sistemas [Yu, 1998]. Os objetivos sob o ponto de vista dessas 

abordagens são metas que clientes e usuários possuem em relação a sistemas de software e que 

podem ser descritos e refinados. A idéia fundamental é que, focalizando-se nos objetivos no início 

do processo, possibilita-se que analistas comuniquem-se com os stakeholders utilizando uma 

linguagem baseada em objetivos, com os quais ambos estão familiarizados e sentem-se 

confortáveis.  
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 Nesta dissertação há interesse na modelagem dos objetivos estratégicos utilizando a 

abordagem KAOS; portanto, a seguir serão apresentadas várias abordagens na área da engenharia 

de requisitos orientada a objetivos; e em particular, o KAOS. 

2.2.1. V_Graph  

V_Graph é um tipo de modelo de objetivos, proposto em [Yu, 2004] para demonstrar uma 

abordagem de identificação de candidatos a aspectos em requisitos. O nome V-graph originou-se da 

disposição entre os seus três elementos constituintes, sendo o elemento tarefa o vértice inferior que 

operacionaliza metas e softmetas correlacionadas. A Figura 6 a seguir demonsta os conceitos e 

relacionamentos do V-graph 

 

Figura 6: Modelo V_Graph 

 

 Como visto na Figura 6 o V-graph é composto de três elementos: softmetas, metas e tarefas. 

Cada elemento é composto de duas partes: tipo e tópicos. O tipo descreve uma função genérica ou 

um requisito não-funcional genérico. O tópico captura a informação contextual para o elemento. Por 

exemplo, “segurança” e “verificação” são os tipos dos elementos “Segurança na transmissão de 

dados”, “Segurança no armazenamento de dados”, “Verificação do modelo de requisitos” e 

“Verificação das leis trabalhistas”, enquanto que “transmissão de dados”, “armazenamento de 

dados”, “modelo de requisitos” e “leis trabalhistas” são os tópicos. Este modelo permite a descrição 

de nós intencionais (metas e softmetas) e nós operacionais (tarefas). Usualmente, softmetas 

representam NFRs, metas representam macro-requisitos, regras ou objetivos do negócio, e tarefas 

representam RFs que operacionalizam metas e softmetas. Metas e softmetas se distinguem pelos 
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conceitos de satisfy e satisfice (Mylopoulos, 1992), respectivamente, i.e.: uma meta é satisfeita 

totalmente (satisfy) através do conjunto de submetas e tarefas nas quais ela se decompõe; e uma 

softmeta é suficientemente satisfeita (satisfice) pelas metas, softmetas e tarefas que contribuem ou 

estão correlacionadas positivamente a ela. Os possíveis relacionamentos entre metas, softmetas e 

tarefas são: 

 Decomposição – elos de decomposição podem ter rótulo AND, XOR ou OR. AND indica 

que o subelemento é obrigatório, OR que ele é opcional e XOR que pode ocorrer apenas um dos 

subelementos. Eles podem indicar refinamento ou agregação, decompondo os tipos ou tópicos de 

cada elemento. O sentido da decomposição é do elemento decomposto para o elemento pai, 

podendo ocorrer entre subsoftmeta -> softmeta, submeta -> meta, subtarefa -> tarefa e tarefa -> 

meta. 

 Contribuição – elos de contribuição podem ter os rótulos make(++), help(+), unknown(?), 

hurt(-) e break(--). Make e help indicam contribuição positiva, unknown indica que há um 

relacionamento, mas é desconhecido se positivo ou negativo, hurt e break indicam contribuição 

negativa. A contribuição é utilizada com o mesmo sentido da decomposição, mas ocorre entre 

subsoftmeta -> softmeta e tarefa -> softmeta devido à natureza fuzzy do elemento softmeta. 

 Correlação – elos de correlação também podem ter os rótulos make(++), help(+), 

unknown(?), hurt(-) e break(--). Entretanto, a correlação é utilizada para representar 

relacionamentos de contribuição horizontal entre diferentes árvores ou subárvores, indicando menor 

acoplamento do que os elos de decomposição e contribuição. A correlação é baseada no conceito de 

“conflito e harmonia” indicando a interferência positiva ou negativa entre árvores de metas 

aparentemente desconexas. A correlação pode ocorrer entre softmeta -> softmeta, meta -> softmeta 

e tarefa -> tarefa. A correlação entre tarefa -> tarefa ocorre somente quando existe uma correlação 

entre os elementos pais de ambas as tarefas. 

2.2.2. I* 

Segundo [Yu, 1997] I* é um framework de modelagem orientada a agentes que pode ser usado para 

engenharia de requisitos orientada a objetivos, análise de impacto organizacional e modelagem de 

processo de software. Foi proposta por Eric Yu [Yu, 1995] com a finalidade de fornecer uma 

técnica de modelagem conceitual rica para descrição de processos que envolvem vários 

participantes. A técnica I* está baseada no modelo de dependência de atores, a qual são analisadas 

suas dependências para que as metas sejam atingidas, as tarefas executadas, e os recursos, 

fornecidos. O I* é dividido em dois conceitos principais, o modelo de dependência estratégica 

(mostra o relacionamento entre os atores – quem depende de quem) e o modelo de razão estratégica 
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(modelo complementar, a qual permite modelar de forma mais detalhada as razões associadas a 

cada ator). 

 Modelo de dependência estratégica – é um grafo o qual cada nó representa um ator, e cada 

aresta entre dois atores indica que um dos atores depende do outro para executar algo que é 

necessário para atingir os objetivos, ou seja, este modelo consiste na descrição de uma configuração 

particular de relacionamentos de dependências entre os atores organizacionais. Segue abaixo a 

nomenclatura utilizada: 

• Depender – Ator dependente; 

• Dependee – Ator que é dependido; 

• Dependum – Aresta de relação. 

 

Figura 7: Exemplo de modelo SD 

 

 O modelo SD possui tipos de dependências baseadas no grau de liberdade que o dependee 

tem. As dependências deste modelo são: 

• Dependências de Objetivos – um ator depende de outro para tornar um objetivo 

concreto em realidade; 

• Dependência de Tarefas – um ator depende de outro para executar uma tarefa; 

• Dependência de Recursos – um ator depende de outro para tornar um recurso 

disponível; 

• Objetivo soft – um ator depende de outro para tornar um objetivo soft possível; 

 

 Modelo de razão estratégica – O modelo (SR) fornece um nível mais detalhado do modelo 

SD, permitindo analisar internamente os processos e relacionamentos dos atores, ou seja, a razão ou 

motivação que cada ator tem sobre suas metas e sobre seus relacionamentos com outros atores são 

descritas. Os elementos (objetivos, tarefas, recursos e objetivos soft) não mais aparecem somente 

como fatores externos, mas sim como fatores internos nos atores. 
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Figura 8: Exemplo de Modelo SR 

 

A decomposição pode ter como fim um objetivo a ser alcançado, um recurso a ser produzido, um 

objetivo soft a ser atendido ou uma tarefa a ser executada, no caso da tarefa há quatro tipos de 

classes de ligações de decomposição, são elas: 

• Objetivo – Tarefa; 

• Tarefa – Tarefa; 

• Recurso – Tarefa; 

• Objetivo Soft – Tarefa; 

2.2.3. NFR Framework 

Em contraste com as outras abordagens, o NFR Framework usa apenas os requisitos não funcionais 

para guiar o processo, tendo como ênfase, racionalizar o desenvolvimento em termos desses 

requisitos. Durante o processo de projeto, metas são organizadas numa estrutura de grafo, no 

espírito das árvores E/OU usadas na resolu ção de problemas [NILSSON, 1971]. Entretanto, essas 

metas, que representam requisitos não funcionais podem raramente ser consideradas como 

“satisfeitas” num sentido bem definido. Diferentes decisões de projeto podem contribuir positiva ou 

negativamente em direção a uma meta particular. Essas metas podem ser avaliadas e essas 

avaliações determinam o grau que um conjunto de requisitos não funcionais está sendo apoiado por 

um projeto particular.  

 Formalmente, o NFR Framework consiste de cinco componentes principais:  
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• Um conjunto de metas para representar requisitos não funcionais, decisões de 

projeto, e argumentos a favor ou contra outras metas;  

• Um conjunto de tipos de ligações, para referir-se a metas ou relacionamentos de 

metas (ligações) com outras metas; 

•  Um conjunto de métodos genéricos para refinar metas em outras metas; 

•  Uma coleção de regras de correlação para inferir interações potenciais (positiva ou 

negativa) entre metas; 

•  Procedimento de avaliação, o qual determina o grau, através de uma legenda, que 

determinado requisito não funcional está sendo conduzido por um conjunto de 

decisões de projeto.  

 É disponibilizada uma notação gráfica - Gráficos de Interdependência de Softgoals (SIG) - 

para representar e armazenar as decisões do projeto. Um gráfico SIG oferece meios tanto de tratar 

requisitos não funcionais quanto de registrar o histórico do desenvolvimento, podendo ser usado 

para posterior revisão, justificativa e/ou controle de mudanças. Além do gráfico, o framework  NFR 

também oferece uma metodologia que consiste em uma série de passos, através dos quais os 

requisitos não funcionais são identificados, refinados, correlacionados com outros requisitos e 

finalmente operacionalizados [Chung et al., 2000]. A Figura 9 abaixo ilustra a notação gráfica do 

Framework NFR: 

 

Figura 9: Framework NFR 
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 Na Figura 9, círculos representam metas, que podem ser classificadas em Metas NFR 

(requisitos não funcionais) e Metas Satisfatórias (representadas por círculos mais espessos, que são 

decisões de projeto com o objetivo de satisfazer as Metas NFR). Existem também arcos que 

representam ligações entre metas. Temos neste exemplo, dois tipos de ligações, a ligação AND 

(representada por um único arco) e a ligação OR (representada por dois arcos). A ligação AND 

implica que a meta pai é satisfeita, se todas as metas filho são satisfeitas. Já a ligação OR, implica 

que a meta pai é satisfeita, se qualquer uma de suas metas filho é satisfeita . A meta Contas Seguras 

é refinada em três sub-metas, ou seja, Máxima Integridade (proteger contra atualizações não 

autorizadas), Máxima Confidência (proteger contra revelação não autorizada), e Máxima 

Disponibilidade (proteger contra interrupção de serviço). Para garantir que a meta Confidência seja 

satisfeita, uma técnica Autorização (Autorizar Acesso à Informação da Conta) é utilizada. Esta 

técnica Autorização é refinada em outras metas satisfatórias, ou seja, Identificação (Identificar 

Usuários), Autenticação (Autenticar Acesso do usuário) e Validação de regra de acesso (validar 

acesso contra regras de elegibilidade). Ainda na Figura 9, é mostrada uma sinergia (+) entre Precisão 

e Confidência, criando uma ligação entre as metas “Validar acesso contra regras de elegibilidade” e 

“Conta precisa” (a validação tem um impacto positivo na precisão das contas, visto que, usuários 

mal intencionados podem ter o acesso negado e prevenidos de cometer falsificação). Há uma 

ligação entre as metas “Requerer Identificação Adicional” e “Acesso Amigável ao Usuário”, 

identificando conflitos (-) entre ambas. Entre as metas “Tempo de Resposta Mínimo” e “Validar 

acesso contra regras de elegibilidade” existe um conflito (-), indicando que a validação induz a um 

tempo de resposta maior. É ilustrado também um quadrado tracejado que representa um argumento, 

que apóia a decisão de validar acesso contra regras de elegibilidade, diminuindo o impacto negativo 

causado na meta Tempo de resposta Mínimo, através do seguinte argumento “Precisão e 

Confidência são vitais. Autenticação otimizada não prejudicará muito o tempo de resposta”.  

2.2.4. KAOS (Knowledge Acquisition in automated Specification) 

A metodologia KAOS (Knowledge Acquisition in automated Specification, Aquisição de 

Conhecimento em Especificação Automatizada) é uma abordagem da engenharia de requisitos 

orientada a objetivos que fornece uma linguagem formal rica para a captura de requisitos 

funcionais, não-funcionais e organizacionais, a qual fornece facilidades para a descrição de 

objetivos. KAOS é descrito em [Lamsweerde e Letier, 2003] como um framework multiparadigma 

que permite combinar diferentes níveis de expressão e raciocínio: semi-formal, para modelagem e 

estruturação dos objetivos, e formal, quando necessário, para uma maior precisão de raciocínio, 

como por exemplo, a modelagem do sistema de controles de porta de um metrô. Geralmente, cada 
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construção na linguagem KAOS tem uma estrutura genérica de dois níveis: uma camada de rede 

semântica exterior para declarar um conceito, seus atributos e suas várias ligações a outros 

conceitos e uma camada de declaração interna para definir formalmente o conceito. O nível de 

declaração interna é opcional, já que é usado para obter uma clareza mais formal frente aos 

conceitos modelados. O KAOS é uma proposta para aquisição/elaboração de requisitos direcionada 

a objetivos, na qual é forte o conceito de refinamento. Sua semântica formal pode ser encontrada em 

[Dandenne, 1993; Lamsweerde, 1998a], assim como estudos da eficiência do seu uso em 

[Lamsweerde, 1998b]. 

 Como dito anteriormente, a construção de um modelo usando a abordagem KAOS permite 

combinar diferentes níveis de expressão: semi-formal, para modelagem e estruturação dos 

objetivos, e formal, quando necessário, para uma maior precisão de raciocínio. Porém, será 

abordada nesse trabalho apenas a modelagem semi-formal, devido ao fato de a mesma já suprir com 

as necessidades requeridas da proposta. A seguir, serão descritos os conceitos básicos relacionados 

com essa metodologia. 

 2.2.4.1. Conceitos relacionados 

Um Goal é um objetivo de alto nível que o sistema deve satisfazer; podendo, todavia, ser refinado 

como uma lista de subgoals para melhor compreensão. A estrutura de refinamento de goals é 

representada por um grafo acíclico direcionado AND/OR. As ligações AND-refinement relacionam 

um goal a um conjunto de subgoals, isso significa que a  única condição suficiente para satisfazer o 

goal é satisfazer todos os subgoals. As ligações OR-refinement relacionam um goal a um conjunto 

de refinamentos alternativos, implicando dizer que satisfazer um dos refinamentos é uma condição 

suficiente para satisfazer o goal. O refinamento de um goal termina quando os objetivos terminais 

são atingidos. Um requisito é um objetivo terminal a qual pode ser colocado sobre a 

responsabilidade de um agente, e pode ser operacionalizado por um conjunto de operações. Uma 

especulação, assim como um requisito, é um objetivo terminal que pode ser designado à um agente. 

A diferença é que as especulações não podem ser impostas para operacionalização. 

 Um agente é um objeto que age como processador para algumas operações. Um agente pode 

ser um humano, um dispositivo ou uma peça de software de computador; tendo a responsabilidade 

de realizar operações se é alocada a ele. O agente monitora e controla um objeto se os estados do 

objeto são observáveis e controláveis por ele. 

 Um obstáculo define um conjunto de comportamentos indesejáveis (cenários negativos) que 

quando cumpridos, podem impedir que alguns objetivos sejam satisfeitos. Os obstáculos podem ser 

refinados através do AND-refinement e OR-refinement da mesma forma que os goals. 
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 Uma propriedade de domínio é uma afirmação descritiva sobre os objetos no ambiente que 

se mantém independentemente do software a ser construído. Ela pode ser uma invariante de 

domínio ou uma hipótese. Uma invariante de domínio inclui como característica: regulamentos, leis 

da física, restrições impostas por agentes ambientais e etc. Exemplo: “As portas do trem ou estão 

abertas ou estão fechadas”. Uma hipótese é uma propriedade que está relacionada com a suposição 

sobre algum domínio e é usada para argumentar sobre a suficiência da integridade de um 

refinamento de um goal. Exemplo: “A capacidade do sistema de alimentação elétrica é suficiente”. 

 Uma operação é uma ação executada por algum agente que contém relação de entrada e 

saída sobre as entidades. Aplicações de operação definem transições de estado. Operações são 

caracterizadas por pré e pós-condições. 

 Uma entidade é um objeto de interesse no sistema cujas instâncias podem evoluir de estado 

para estado. Entidades são caracterizadas por declarações de atributos e constantes. Eles podem ser 

organizados em hierarquias de herança e o seu relacionamento define-se como uma entidade 

dependente de outras entidades que as ligam. 

 Eventos são usados para lançar ou parar a execução das operações. Já as notas, como 

próprio nome diz, são usadas para anotar os diagramas. O uso desses conceitos para modelagem de 

objetivos são abordados no Capítulo 3. 

2.2.5. Justificativa para escolha da abordagem KAOS 

Todas as abordagens descritas anteriormente estão aptas para serem adotadas como ferramentas. 

Porém, como nesse trabalho será dado uma maior ênfase em modelagem de processo de negócio, a 

maioria delas se tornam ineficazes. Por exemplo: o V-Graph é composto de apenas três elementos 

(softmetas, metas e tarefas), o que a torna uma abordagem bastante limitada para expressar detalhes 

do negócio (ilustração de cenários negativos, elaboração de hipóteses frente as tarefas e etc). O I*, 

por sua vez, falha para a escolha devido ao fato de a mesma ser totalmente centrada em agentes; 

tornando isso um problema, já que toda modelagem nessa abordagem é obrigatoriamente 

direcionada ao relacionamento de dependência entre os agentes para que posteriormente seja 

possível modelar seus objetivos; onde o que de fato deveria ocorrer, seria a modelagem direcionada 

a objetivos e, por conseguinte sua relação com os possíveis agentes responsáveis para atingir o 

objetivo proposto. Já o NFR Framework, é voltado para requisitos não funcionais, fato este que não 

atende ao propósito do trabalho.  

 Visto a limitação das outras abordagens unida com a quantidade e poder de representação 

dos conceitos existentes no KAOS, como por exemplo: propriedades do domínio, especulação de 

objetivos, representação de cenários negativos e etc, fica claro, portanto, o motivo da escolha em ter 
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o KAOS como ferramenta GORE desse trabalho. 

2.3. Abordagens para especificação de processos de negócio 

Com o crescimento da importância na elaboração dos processos de negócio, diversas alternativas 

surgiram com o objetivo de padronizar essa especificação. Estas alternativas visam, sobretudo, 

sintetizar a necessidade de descrever um processo de negócio de forma inteligível tanto por 

analistas de processos quanto por analistas de sistemas, assim como, normalizar as soluções 

desenvolvidas, contribuindo para interoperabilidade entre diferentes plataformas de processos. 

Entretanto, até a presente data em que essa dissertação foi escrita, esse objetivo ainda não foi 

alcançado de maneira ampla por nenhuma abordagem; além disso, o surgimento de diversas 

especificações, desenvolvidas por organizações diferentes, tem gerado uma grande confusão no 

mercado e dúvidas constantes sobre qual ou quais abordagens adotar e qual a aplicabilidade de cada 

uma. A seguir, serão descritas algumas das abordagens mais comumente utilizadas pelo mercado 

atual e em seguida explicitar qual foi a escolha para este trabalho. 

2.3.1. BPMN (Business Process Modeling Notation) 

O Business Process Modeling Notation é uma especificação criada para permitir a representação 

gráfica de processos de negócio [BPMI, 2004]. Seu principal objetivo é suportar a modelagem 

através de uma notação simples e poderosa a qual ofereça facilidades para sua rápida assimilação, 

permitindo o planejamento, especificação e modelagem dos processos pelas pessoas que projetam e 

gerenciam os processos [BPMI, 2004]. Uma modelagem usando a BPMN pode ser traduzida 

(transformada) para padrões técnicos de processos, como por exemplo, o BPEL ou jPDL, onde para 

cada objeto pertencente ao BPMN, existe seu correspondente técnico; permitindo assim que os 

analistas desenhem seus processos de negócio e posteriormente gerem suas implementações. 

 A BPMN apresenta um conjunto de elementos divididos em quatro grupos que podem ser 

utilizados na definição de uma modelagem. São eles: (i) objetos de fluxo; (ii) objetos de conexão; 

(iii) swimlanes; e (iv) artefatos. Os objetos de fluxo são os principais elementos da notação, pois 

tem a finalidade de definir o comportamento do processo de negócio. Entre os elementos que o 

compõem temos: 

• Evento: algo que acontece durante o curso de um processo. Eles afetam o fluxo do 

processo agindo como um gatilho que dispara um novo conjunto de atividades ou 

então determina o seu resultado. Existem três tipos: início, intermediário e fim; 

• Atividade: As atividades definem os elementos que compõem as etapas do processo. 

Geralmente executa por uma pessoa ou sistema. Uma atividade pode ser do tipo 

tarefa, quando a atividade é atômica ou subprocesso (composição de duas ou mais 



34 

tarefas); 

• Gateways: São utilizados para controlar a convergência ou divergência de múltiplos 

fluxos. Podem ser de três tipos: (i) Decisão Exclusiva, (ii) Decisão Inclusiva, e (iii) 

Decisão paralela. 

 Já os objetos de conexão são os responsáveis por orientar os objetos de fluxo na ordem em 

que os mesmos acontecem. Entre suas possibilidades temos: 

• Fluxo Seqüencial: Utilizado para indicar a ordem em que as atividades acontecem no 

processo; 

• Fluxo de Mensagem: Utilizado para indicar o fluxo de comunicação entre duas 

entidades distintas; 

• Associação: Utilizado para associar informação com objetivos de fluxo.  

As swinlanes, por sua vez, oferecem uma maneira de atribuir responsabilidades aos objetos 

de fluxo disponibilizando duas opções de agrupamento: 

• Pool: Representa um participante do processo. Um participante pode ser uma 

entidade (a própria a empresa) ou um elemento mais genérico (cliente, vendedor e/ou 

fornecedor); 

• Lane: São utilizadas para organizar e categorizar os objetos do fluxo, facilitando a 

leitura e interpretação do desenho do processo. São comumente usadas para 

representar os setores ou departamentos da empresa.  

E finalmente, os artefatos, que são elementos que ajudam os analistas a proverem maiores 

informações sobre o processo em questão. Atualmente existem três tipos, são eles: 

• Dados: Representam um documento, uma informação ou outro objeto qualquer que 

são utilizados ou modificados ao longo do processo. Os dados se ligam ao processo 

através do objeto de conexão associação; 

• Anotações: São textos e informações genéricas sobre o processo ou um elemento do 

processo; 

• Grupos: É uma maneira informal de agrupar atividades do processo com o objetivo 

de melhorar o entendimento do fluxograma. Grupos não interferem no andamento do 

processo. 

2.3.2. BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web Services) 

A BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web Services) ou BPEL, como é 

usualmente conhecida, é uma linguagem de orquestração de processos; que é a capacidade de 

combinar serviços web dentro de um fluxo de execução. Ela define um modelo de negócio e uma 
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gramática para descrever o comportamento de um processo baseado nas suas interações 

[BPEL4WS, 2003]. A linguagem surgiu da convergência das idéias das linguagens XLANG, da 

Microsoft e WSFL da IBM. Sua primeira especificação foi publicada em agosto de 2002 pela 

Microsoft, IBM e BEA. Em 2003, já contando com a participação da SAP AG e SIEBEL, o grupo 

lançou a versão 1.1 da especificação [Microsoft, 2003]. 

 Visando o aprimoramento e a padronização da linguagem as empresas submeteram a 

especificação a Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) 

que estabeleceu um comitê técnico, o OASIS Web Services Business Process Execution Language 

TC, para continuar o trabalho, focando a especificação de conceitos comuns que formam a 

fundamentação técnica necessária para diversos padrões de utilização da BPEL [OASIS, 2003]. 

Com a criação deste comitê a especificação mudou de nome para Web Services Business Process 

Execution Language (WSBPEL), e brevemente lançará sua versão 2.0. Atualmente, a utilização do 

BPEL passa por dois paradigmas: a das empresas que consideram o BPEL uma linguagem de 

programação e execução de processos (como a Oracle e IBM) e as que o consideram uma interface 

de comunicação e importação/exportação de regras de processos (como a Microsoft).  Modelos 

BPEL incluem informações demasiadamente técnicas; isso significa dizer que o BPEL é uma 

linguagem pouco adequada à analistas de negócio. Recomenda-se, portanto, que os mesmos 

descrevam seus processos em uma linguagem de alto nível para posteriormente serem 

transformados para BPEL através de várias ferramentas já disponíveis hoje no mercado.  

 A BPEL tem como principais características a extensibilidade, que permite a definição de 

atributos extras nos elementos da linguagem, a utilização de xml como formato de especificação e a 

dependência em diversas tecnologias relacionadas a Web Services como por exemplo a Web Service 

Description Language (WSDL) utilizada na interação entre serviços. Os dois principais contextos 

de aplicação da BPEL são as descrições de protocolos de negócio e a descrições executáveis de 

processos de negócio [IBM et al., 2003].  

2.3.3. XPDL (XML Process Definition Language) 

A XML Process Definition Language (XPDL) foi criada pela Workflow Management Coalition 

(WfMC) na busca de estabelecer um padrão para representação de processos de negócios nas 

diferentes ferramentas utilizadas para analisar, modelar, descrever, documentar e gerenciar estes 

processos [WfMC, 2005]. O objetivo desta linguagem é possibilitar o intercâmbio de dados entre 

estas ferramentas, de forma que seja possível utilizar uma definição de processo gerada em uma 

ferramenta de modelagem para execução deste processo em uma ferramenta de gerenciamento de 

workflows.  
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 A primeira versão da XPDL foi lançada em 2002, porém pouco suporte foi oferecido ao 

padrão por parte dos fabricantes de ferramentas de workflow [van der Aalst, 2003]. Segundo van 

der Aalst [2003], alguns sistemas exportam definições em XPDL, porém nenhum deles consegue 

importar uma definição XPDL de outro sistema e apresentar algum resultado significativo. Um dos 

motivos para este fato é que não existe consenso sobre quais construções precisam ser suportadas e 

suas respectivas semânticas. Atualmente, com o amadurecimento do padrão e o seu inter-

relacionamento com outros padrões (BPMN), mais empresas passaram a dar suporte a XPDL. Uma 

lista com estas empresas pode ser encontrada em http://www.wfmc.org/standards/XPDL.htm.  

 É importante frisar que a XPDL não define uma notação gráfica para seus modelos, apenas 

uma representação em arquivos XML dos processos modelados. A linguagem possui elementos de 

uso opcional (NodeGraphicsInfo e ConnectorGraphicsInfo), que permitem que ferramentas de 

modelagem gráfica de processos armazenem informações sobre a disposição gráfica dos elementos 

do modelo nos arquivos XML. Desta forma, a representação gráfica do mesmo modelo de processo 

em ferramentas diferentes, apresentará semelhanças quanto a disposição dos elementos gráficos no 

diagrama, porém, a forma de cada elemento pode variar de acordo com o fornecedor da ferramenta 

[WfMC, 2005]. Neste ponto, a respeito da representação gráfica de cada elemento no diagrama, a 

linguagem possibilita uma integração harmoniosa a padrões para notação de processos. Com o 

surgimento da BPMN, explorada na seção anterior, a WfMC realizou um esforço para que a mesma 

fosse utilizada para representar os modelos descritos em XPDL. Porém, vários elementos presentes 

na versão 1.0 da BMPN não estavam presentes na versão 1.0 da XPDL. Como resultado desse 

trabalho surgiu a nova versão da XPDL, a 2.0. 

 Como descrito na especificação da XPDL [WfMC, 2005], o objetivo da nova versão do 

padrão é ser o formato de arquivo para a BPMN, além de reter os objetivos originais da linguagem. 

Ainda segundo a especificação, a BPMN e a XPDL tentam solucionar o mesmo problema, a 

modelagem de processos, de pontos de vista diferentes. A XPDL provê um arquivo em formato 

XML que pode ser utilizado para o intercâmbio de modelos de processos entre ferramentas. Já a 

BPMN provê uma notação gráfica, para facilitar a comunicação entre os usuários de negócio e os 

desenvolvedores, sobre os processos de negócio.  

 A diferença mais importante entre os conceitos presentes na BPMN e na XPDL é o conceito 

de atividade. Uma atividade em XPDL pode ser utilizada para modelar diversas elementos da 

BPMN, alguns exemplos disso são: 

• Tarefas – Quando o escopo da atividade é local ao processo e esta representa uma 

unidade de trabalho dentro do processo; 
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• Subprocesso independente – Quando a atividade representar um subfluxo, ou seja, 

quando ela for um contêiner para execução de um outro processo, seja ele local ou 

remoto; 

• Gateway – Quando a atividade for um roteamento, quando for utilizada somente para 

dar suporte a decisões de rota; 

• Eventos – Quando a atividade representar algum fato que ocorre durante a execução 

do processo e que afeta o fluxo do mesmo. 

2.3.4. jPDL (jBPM Process Definition Language) 

A jPDL (jBPM Process Definition Language) é uma linguagem de definição de processos de 

negócio utilizada pelo motor de execução de processos do JBoss, o jPBM [Jboss, 2006]. Ela 

especifica um XML Schema que determina todas as construções aceitas para a modelagem de 

processos e possui editores visuais que modelam os processos a partir de diagramas de estados. A 

jPDL permite que os desenvolvedores estruturem seus processos de negócio através de uma 

linguagem gráfica de fácil compreensão. Esse enfoque permite um dialeto comum, permitindo que 

as pessoas e desenvolvedores falem a mesma linguagem, facilitando e a agilizando a implementação 

dos processos necessários pelos usuários do ambiente corporativo.  

2.3.5. Justificativa para escolha da BPMN 

Como a modelagem de processos que se busca nesse trabalho deve ter um alto nível de abstração 

devido ao fato de ser um refinamento das metas e iniciativas do negócio, a BPMN se mostra mais 

adequado porque não está acoplada a nenhuma tecnologia específica, já que ela é focada apenas na 

definição de uma notação gráfica para modelagem. Além disso, através de inúmeras ferramentas 

disponíveis hoje no mercado, um modelo feito em BPMN pode ser facilmente gerado para uma 

linguagem de processo executável, como por exemplo: BPEL4WS (Business Process Execution 

Language for Web Services) ou jPDL (jBPM Process Definition Language). Desta forma, o uso 

desse padrão nesse trabalho ocorrerá logo após o refinamento dos objetivos e servirá como uma 

ponte entre o negócio e sua implementação. 

2.4. MDA (Model Driven Architecture) 

A Arquitetura Orientada a Modelos (Model Driven Architecture MDA) [OMG, 2006a; OMG, 

2006b] é uma abordagem do OMG (Object Management Group) para o desenvolvimento de 

sistemas orientados a modelos. Um modelo de um sistema é uma descrição, ou uma especificação 

desse sistema, e de seu ambiente para uma determinada finalidade. Um modelo é apresentado, 
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freqüentemente, como uma combinação dos desenhos e do texto, sendo que este texto pode estar em 

uma linguagem de modelagem ou em uma linguagem natural. A MDA baseia-se em uma idéia 

muito bem conhecida e por muito tempo estabelecida de separar a especificação das operações de 

um sistema dos detalhes de implementação de uma determinada plataforma. A abordagem MDA 

fornece subsídios e habilita ferramentas para: (i) especificar um sistema independente de 

plataforma; (ii) especificar plataformas; (iii) escolha de uma plataforma específica para o sistema; e 

(iv) transformação da especificação de um sistema para uma plataforma específica.  

 A MDA é baseada na idéia de que os modelos são os artefatos mais importantes dentro do 

desenvolvimento de sistemas, tendo como objetivo, separar as decisões orientadas ao negócio das 

decisões de plataforma, permitindo assim maior flexibilidade durante as fases de especificação e de 

desenvolvimento de sistemas [Frankel, 2003]. Para atingir esse objetivo, um processo MDA define 

modelos com diferentes níveis de abstração: Modelo Independente de Computação (CIM - 

Computation Idependent Model), Modelo Independente de Plataforma (PIM - Platform Independent 

Model) e o Modelo Específico de Plataforma (PSM - Platform Specific Model).  

 O CIM é o modelo de mais alto nível do sistema, representando as possibilidades e 

funcionalidades deste que não dependem de computação. Muitas vezes chamado de modelo de 

domínio ou modelo de negócio, ele é muito útil tanto para ajudar o analista a compreender o 

problema quanto servir como fonte de vocabulário a ser usado em outros modelos. De acordo com a 

abordagem MDA, o CIM deve ser convertido em um PIM e posteriormente em um PSM, 

desempenhando um papel importante como uma ponte entre aqueles que são peritos em modelos de 

domínio e aqueles que são especialistas no desenho e construção dos artefatos de software. Em 

[Mukerji e Miller, 2003], o modelo independente de computação é caracterizado como sendo um 

mediador entre as pessoas que são especialistas em relação ao negócio e aquelas que são 

especialistas no projeto e construção dos artefatos do sistema.  

O PIM é o segundo nível de abstração do modelo MDA e define um modelo de alto nível do 

sistema para representar os requisitos centrais do negócio. Em outras palavras, o PIM descreve o 

sistema, sem os detalhes da tecnologia que será usada na implementação. Por exemplo: um PIM de 

um banco não precisa capturar os detalhes de segurança de uma rede ou mecanismos de 

persistência. Entende-se de plataforma como um conjunto de subsistemas e tecnologias que 

fornecem um conjunto coerente de serviços através de interfaces e padrões de utilização, para que 

qualquer aplicação construída para essa plataforma possa utilizar esses serviços, sem que seja 

necessário conhecer os detalhes de implementação desses serviços. Como exemplo de plataforma 

de componentes disponível atualmente no mercado, temos o JEE (Java Enterprise Edition) [Sun 

Microsystems, 2009] e o Microsoft .NET Framework [Microsoft, 2009].  
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Um PIM exibe uma independência até um certo grau, de forma que o modelo possa ser 

utilizado por várias plataformas de tipos diferentes ou do mesmo tipo. Uma técnica muito comum 

para conseguir a independência da plataforma é objetivar um modelo de sistema para uma máquina 

virtual tecnologicamente neutra. Uma máquina virtual é definida como um conjunto de serviços 

(transação, comunicação, monitoramento, entre outros) que são definidos independente de qualquer 

plataforma específica e que são, então, implementados de forma específica sobre diferentes 

plataformas. Uma máquina virtual é uma plataforma, e desta maneira o modelo PIM é específico a 

essa plataforma. Entretanto, esse modelo torna-se independente do ponto de vista das diferentes 

plataformas em que essa máquina virtual será implementada. 

O PSM combina a especificação do modelo PIM com detalhes de uma determinada 

plataforma. Através deste modelo são especificados como os serviços da plataforma escolhida serão 

utilizados para implementar as funcionalidades do sistema. Um PSM de um sistema bancário com 

banco de dados, por exemplo, consultaria tabelas para dados persistentes descrevendo contas e 

também classes para informações transientes sobre essas contas. Este modelo é o de mais baixo 

nível de abstração e os seus elementos estão prontos para a geração de código [Blanc; Gervais e 

Sriplakinch , 2004]. 

 Os modelos em MDA são sinônimos de modelos formais, isto significa que a representação 

deve ser descrita através de uma linguagem com sintaxe e semântica bem definidas para que possa 

ser interpretado automaticamente por um computador. 

 Entre cada um destes modelos há uma série de transformações que são aplicadas para que se 

possa chegar até uma plataforma específica. A transformação de modelos é a chave principal da 

MDA e consiste no processo de converter um modelo em outro modelo do mesmo sistema 

[Mukerjil e Miller, 2003]. A idéia principal é construir modelos no seu mais alto nível de abstração 

e transformá-los em modelos com baixa abstração, de forma automática ou semi-automática, 

facilitando e tornando mais rápido o processo de desenvolvimento (Figura 10). 

 

 

Figura 10: Transformação MDA 

 

 Para a proposta sugerida neste trabalho, irá existir o conceito de três níveis CIM. São eles: 

• CIM-0: responsável pelo mapeamento prévio entre a estratégia de negócio e o plano 

de ações, será representado através de mapas estratégicos definidos no BSC; 
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• CIM-1: responsável pelo entendimento dos objetivos estratégicos de alto nível 

através de refinamentos abordados por uma técnica GORE, no caso desse trabalho, o 

KAOS. 

• CIM-2: responsável pela representação dos processos de negócio da organização 

alinhados com sua estratégia. Será usada a notação BPMN para esse fim. 

 Posteriormente, serão feitos mapeamentos entre os modelos CIM para garantir o 

alinhamento e ratreabilidade entre os seus diferentes níveis. 

2.4.1. MetaObject Facility (MOF) 

O MetaObject Facility (MOF) [OMG, 2006b] é uma especificação do OMG que define uma 

linguagem abstrata para a descrição de modelos. Os modelos podem ser armazenados em um 

repositório MOF, serem analisados gramaticalmente e transformados por ferramentas compatíveis 

com MOF e traduzidos para XMI [OMG, 2006a], para serem transportados através da rede. 

Contudo, vale ressaltar que o MOF não é uma gramática, mas uma linguagem usada para descrever 

uma estrutura de objetos, ou seja, através do MOF, é possível especificar formalmente uma 

linguagem de modelagem. Como exemplos de descrição de modelos através do MOF, podemos 

destacar: o metamodelo da linguagem UML e o Common Warehouse Metamodel (CWM) [OMG, 

2006a], utilizado originalmente como metamodelo para o domínio de Data Warehouse. Em MDA, 

modelos são artefatos de primeira classe, integrados ao processo de desenvolvimento através de 

múltiplas transformações. Para permitir tal tarefa, a MDA requer que modelos sejam expressos em 

uma linguagem baseada no MOF, uma vez que com MOF é possível definir transformações entre 

modelos de diferentes metamodelos e, ainda, a possibilidade de definição de um metamodelo para 

as linguagens de programação. Todo poder e flexibilidade de construção do MOF são garantidos 

pela sua arquitetura composta de quatro camadas, conforme apresentada na Figura 11. 
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Figura 11: Arquitetura de metadados MOF [OMG, 2006b, formal document p. 23] 

 

A camada M0 é a instância do modelo de dados e objetos utilizados que representam os 

dados que se deseja descrever. A camada M1 compreende o modelo de metadados que descrevem 

os dados da camada M1, como por exemplo: esquemas relacionais, modelos UML e instâncias do 

metamodelo CWM. A camada M2 compreende as descrições que definem a estrutura e semântica 

do metadado, em outras palavras, ela representa o metamodelo como, por exemplo: metamodelo do 

CWM e UML. A camada M3 compreende a descrição da estrutura e semântica do 

metametamodelo, em outras palavras, é uma linguagem abstrata para definição de diferentes tipos 

de metadados, por exemplo: o modelo MOF que é responsável pela definição das entidades como 

classes, atributos e operações. 

 2.4.2. Linguagem de Modelagem (UML) 

A UML é a linguagem de modelagem visual de propósito geral utilizada para visualização, 

especificação, e documentação de sistemas. Sendo de propósito geral, não esta associada a algum 

método de desenvolvimento, ciclo de vida de sistema ou domínios específicos e, portanto, pretende 

suportar a maioria dos processos de desenvolvimento de software orientados a objeto existentes. 

A tecnologia UML relaciona-se muito bem com MDA por promover a separação de 

interesses ao utilizar diferentes tipos de modelos para distribuir e representar separadamente 

diferentes características para um domínio. O uso de perfis aumenta o poder da linguagem, 

permitindo que seus usuários possam estender ou criar novos artefatos para criar modelos genéricos 
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ou específicos para uma determinada plataforma computacional. Dessa forma, modelos utilizados 

em MDA podem ser expressos utilizando a linguagem UML fazendo com que ela seja a linguagem 

base da MDA. 

2.4.3. O padrão XMI 

O XML MetaData Interchange (XMI), assim como o MOF, é um outro padrão importante para a 

utilização prática da MDA. A especificação XMI define um formato e regras para intercâmbio de 

informações baseada na linguagem XML para UML (modelos da camada M1) e os metamodelos 

baseados no MOF (camada M2). Os metamodelos baseados em MOF são traduzidos para XML 

Document Type Description (DTD) e os modelos são traduzidos em documentos XML que são 

consistentes com seus correspondentes DTDs.  

O XMI resolve muito dos difíceis problemas encontrados ao tentar usar linguagens baseadas 

em tags, como a XML, para representar objetos e suas associações. Entretanto, o fato de XMI ser 

baseado em uma extensão da linguagem XML permite que os dados e metadados sejam 

especificados dentro do mesmo documento, habilitando-o como um padrão importante para a 

abordagem MDA por permitir a interoperabilidade dos modelos através das diferentes ferramentas 

CASE ou de ferramentas de transformação de modelos disponíveis no mercado. Por exemplo, um 

modelo pode ser exportado em formato XMI de uma ferramenta CASE A para ser importado em 

uma ferramenta CASE B com recursos mais avançados de modelagem, ou o modelo pode ser 

exportado para ser utilizado como entrada de uma determinada ferramenta de transformação. 

Porém, uma atenção ainda deve ser dada ao XMI porque, apesar de ser um padrão, a versão dos 

arquivos XMI gerados por algumas ferramentas CASE podem não ser compatíveis com outras 

ferramentas CASE e/ou com as ferramentas de transformação. 

2.4.4. A especifiacação JMI (Java Metadata Interface) 

A especificação JMI (Java Metadata Interface) permite a interoperabilidade em nível de API para a 

manipulação de modelos e meta-modelos. Através dessa especificação, é possível, por exemplo, a 

partir do meta-modelo da UML, gerar uma API para o acesso, navegação e manipulação dos 

elementos de modelos UML, de forma programática na linguagem Java [Matula, 2003]. Assim 

como o XMI, a especificação JMI define regras padronizadas que permitem a geração de APIs para 

a manipulação de qualquer modelo (M1) descrito em qualquer linguagem (M2), desde que a 

linguagem seja baseada no MOF. Isto permite o desenvolvimento de ferramentas de modelagem de 

forma extensível, por meio de plugins escritos em Java, que podem ter acesso aos elementos do 

modelo, pela API gerada. 
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2.4.5. Abordagens para transformação 

Nesta seção serão apresentadas algumas abordagens que têm o papel de realizar transformações. 

Essas abordagens permitem ao projetista escrever programas (de forma declarativa e/ou imperativa) 

para realizar a conversão modelo-modelo, assim como modelo-texto. Nesse tipo de abordagem, o 

projetista inicialmente escreve suas regras de transformação e em seguida utiliza um motor (engine) 

da linguagem para compilar e executar a transformação. A seguir, serão descritos em mais detalhes 

essas abordagens e conseqüentemente a justificativa pela escolha da linguagem ATL. 

2.4.5.1. UMLX 

A UMLX [Eclipse, 2009] é uma linguagem gráfica para a definição de transformações entre 

modelos UML. Nesta abordagem, os modelos transformados devem estar representados em XML, 

seguindo um formato definido por um esquema XML (Schema). Para definir as transformações, é 

necessário utilizar modelos de classes da UML para representar estes esquemas, e uma extensão do 

modelo de classes da UML para definir as transformações entre estes esquemas.  

 Cada transformação é totalmente definida de forma declarativa e graficamente através de 

uma ferramenta de meta-modelagem conhecida como GEF (Graphical Editing Framework). A 

abordagem não provê apoio à execução das transformações definidas. Após ser definida 

graficamente, a definição da transformação pode ser convertida para a sintaxe textual da abordagem 

ATL, e executada naquela abordagem. Apesar da abordagem requerer a utilização de uma 

ferramenta de modelagem própria (GEF) para a definição das transformações, ela não restringe o 

uso de alguma ferramenta CASE em particular para a elaboração de modelos. Qualquer ferramenta 

CASE que permita a exportação de modelos em formato XMI pode ser utilizada. Por outro lado, ela 

é dependente de um outro ambiente de execução, como a máquina de transformações da ATL.  Com 

relação à utilização de linguagens padronizadas, a abordagem utiliza uma notação gráfica que, de 

certo modo, é considerada proprietária por não ser possível utilizá-la em outra ferramenta diferente 

da GEF.  

2.4.5.2. MOF-QVT 

QVT (Query/View/Transformation) é um padrão para modelagem de transformação definida pela 

OMG (OMG, 2006b) que especifica um híbrido de linguagem declarativa e imperativa para 

expressar pesquisas, visões e transformações sobre modelos MOF. A arquitetura do QVT (Figura 

12Figura 12) é definida em camadas, com três linguagens específicas de domínio, que são: (i) 

Relações (Relations); (ii) Núcleo (Core) e Mapeamentos (Operational Mappings); e (iii) Caixa 

Preta (Black Box). 
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Figura 12: Relacionamentos entre os metamodelos QVT [OMG, 2006b, p. 9] 

 

 As linguagens específicas de domínio, Relações e Núcleo, definem a parte de linguagem 

declarativa de QVT em dois diferentes níveis de abstração, com um padrão de mapeamento entre 

elas. A linguagem de Relação possui uma sintaxe gráfica concreta. A linguagem de Mapeamentos é 

uma linguagem imperativa que estende das linguagens declarativas Relações e Núcleo. Sua sintaxe 

provê construções comumente encontradas em linguagens de programação imperativas como, por 

exemplo, repetições (loops) e condições. Finalmente, o mecanismo chamado de Caixa Preta é uma 

importante parte da especificação QVT, por permitir a invocação de transformações expressa em 

outras linguagens como, por exemplo, XSLT. A Caixa Preta é muito útil para permitir a integração 

com bibliotecas de transformação que não sejam padrão QVT. 

2.4.5.3. ATLAS Transformation Language (ATL) 

ATLAS Transformation Language (ATL) [Jouault e Kurtev, 2005] é a linguagem de transformação 

proposta pelo ATLAS group [INRIA e LINA, Universidade de Nantes] para a especificação MOF 

QVT da OMG [OMG, 2006b]. ATL é uma linguagem de transformação híbrida, permitindo que 

tanto uma construção declarativa como uma construção imperativa, sejam utilizadas na definição de 

transformações. O padrão de transformação utilizado em ATL (Figura 13) recebe um modelo fonte 

(Ma), sendo transformado para um modelo destino (Mb). A transformação é dirigida por uma 

definição da transformação, ou um programa de transformação (mma2mmb.atl), escrito na 

linguagem ATL. Os modelos fonte, destino e a transformação estão definidos em conformidade 

com a especificação de seus metamodelos (MMa e MMb).  

 A linguagem ATL é descrita através de uma sintaxe abstrata definida em conformidade com 

o metametamodelo MOF, assim como outros metamodelos utilizados na transformação, e ainda, 

define uma sintaxe concreta textual e uma notação gráfica que permite a representação de visões 

sobre as transformações de modelos. O uso desses dois tipos de construção (declarativa e 

imperativa) vem do fato de que em algumas soluções de transformação é muito difícil prover 

totalmente uma solução usando somente as construções declarativas, sendo assim necessário o uso 

da construção imperativa para completar a solução. 
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Figura 13: Abordagem de transformação ATL [Jouault e Kurtev, 2005, p. 2] 

 

 Em ATL os modelos a serem utilizados como entrada e saída, os seus metamodelos, a 

transformação e o metamodelo da linguagem ATL são representados e tratados da mesma maneira 

pela máquina de transformação da ATL e são importados pela máquina de transformação como 

arquivos em formato XMI. Essa característica é de extrema importância para ATL por torná-la 

independente de ferramenta CASE. 

 Uma característica da linguagem ATL é que suas transformações são unidirecionais, ou seja, 

recebem um modelo fonte somente como leitura e produz um modelo destino somente de escrita. 

Durante a execução de uma transformação, o modelo fonte pode ser navegado, mas não são 

permitidas mudanças. O modelo destino não pode ser navegado. A transformação em ATL para ser 

bidirecional deve ser implementada como um par de transformações, ou seja, uma para cada 

direção. Outra característica importante a ser avaliada em ATL é que, atualmente, não se conta com 

uma sintaxe gráfica para definir as transformações como acontece com outras abordagens [GEF, 

2006]. A parte gráfica em ATL, como já mencionada, serve somente para ter visões sobre o 

processo de transformação. 

2.4.5.4. Justificativa para escolha do ATL 

A abordagem utilizada pela ATL é atraente para este trabalho por permitir a independência de 

ferramenta CASE para a confecção dos modelos e oferecer um tratamento específico na 

transformação modelo-modelo (facilidade nas construções tanto declarativas quanto imperativas das 

transformações). No caso específico desse trabalho, o fator de independência de ferramenta CASE 

para elaboração dos modelos é necessário porque o apoio ferramental que foi desenvolvido para 
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ajudar no processo de alinhamento recebe como entrada arquivos XMI gerados a partir de algum 

modelo UML feito por qualquer ferramenta do gênero. Issso abre espaço para o analista escolher 

sua ferramenta de modelagem favorita. 



47 

3. Processo para obtenção do alinhamento estratégico 

Alinhamento estratégico é o ato de transformar a estratégia de negócio em estratégia e ações de TI 

no intuito de fazer com que os objetivos de negócio de uma organização sejam alcançados. Nesse 

contexto, esse capítulo tem o objetivo de descrever como obter esse sincronismo através de um 

processo de alinhamento na tentativa de permitir a rastreabilidade entre os objetivos organizacionais 

e as atividades dos processos de negócio. A seguir, serão descritas em detalhes as fases que fazem 

parte desse processo de alinhamento. 

3.1. Visão geral do processo 

O processo de alinhamento proposto neste trabalho concentra-se em três fases distintas. A primeira 

representa a especificação da estratégia da organização e suas iniciativas (plano de ações) através de 

mapas estratégicos definido pelo BSC. A segunda é responsável por refinar cada iniciativa existente 

do mapa definido na fase anterior. Esse refinamento deve ser orientado a objetivos para facilitar a 

criação correta dos processos de negócio existentes na terceira fase do processo. Por exemplo, um 

modelo orientado a objetivos pode ser usado para associar a responsabilidade de cada agente 

(pessoa envolvida) no negócio. Mais precisamente, esse modelo pode prover a base para definir que 

agente melhor executa que ação (de acordo com suas capacidades). Outro motivo para se ter um 

modelo orientado a objetivo é pelo fato de através dele ser possível descrever os passos necessários 

para se atingir uma meta (no caso deste trabalho as iniciativas) juntamente com a possibilidade de 

prever conflitos entre os distintos objetivos durante o refinamento. [Dardenne et al., 1993]. Em 

outras palavras, os modelos orientados a objetivos servirão como uma ponte de ligação entre a 

estratégia de negócio (definido na primeira fase) e os processo de negócio (definido na terceira 

fase). A abordagem utilizada para criação desses modelos é o KAOS. Por fim, a terceira fase do 

processo é responsável pela definição dos processos de negócios já alinhados com a estratégia da 

organização.  

 Para garantir o mapeamento entre os elementos dos diferentes modelos, foi proposto o uso 

da abordagem MDA. Como o trabalho está focado em modelos de alto nível, ou seja, em modelos 

completamente independentes de computação (orientado a negócio), o mesmo irá se concentrar na 

camada CIM dessa abordagem. Com isso, teremos os seguintes níveis: CIM-0 (mapa estratégico do 

BSC), CIM-1 (modelo de objetivos representado pela abordagem KAOS) e CIM-2 (modelo de 

processo de negócio representado em BPMN). Por fim, o analista de negócio da organização poderá 

opcionalmente transformar o CIM-2 em uma linguagem de processo de negócio executável, como 

por exemplo, BPEL4WS ou jPDL. Já existem atualmente, inúmeras ferramentas maduras no 

mercado que se propõem a fazer transformações entre o CIM-2 e linguagens de processo 
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executáveis [Volmer, 2007]; dessa forma, esse trabalho ficará focado no alinhamento entre os níveis 

CIM-0, CIM-1 e CIM-2 devido a importância do tema e a sua escassez prática literária. O processo 

de alinhamento é apresentado na Figura 14 e engloba todas as atividades requeridas para se obter 

esse alinhamento. 

 

 

Figura 14: Processo de alinhamento proposto. 

 

 A Figura 14 apresenta uma subdivisão em raias, onde cada raia é interpretada como uma das 

três fases do processo executada por um dos três atores. O ator “Analista BSC” é um Analista de 

Negócios com especialidade em BSC, o ator “Analista GORE” é um analista GORE com 

especialidade em KAOS e o “Analista de Processos” é um analista de processos com especialidade 

em BPMN. As atividades “Criar Tabela Complementar ao Mapa”, “Mapear para Processo de 

Negócio (CIM-2)” e “Verificar Consistência dos Modelos CIM-2 com os Objetivos Estratégicos”, 

são do tipo User Task, o que significa dizer que serão realizadas por intermédio de um software, o 

qual também faz parte do escopo deste trabalho. Após a realização da última atividade, o Analista 

de Processos estará apto a verificar se os objetivos estão consistentes, ou seja, se está alinhado com 

a estratégia de negócio. Caso não, poderá retornar a fase de diagnóstico da estratégia ou refazer 

novas interligações entre os elementos dos modelos. A atividade “Interligar Elementos dos 

Modelos” consiste de um sub-processo que descreve como o analista de processos deve atuar para 

vincular os elementos do modelo CIM-0 com os elementos do modelo CIM-2, promovendo com 

isso um mapeamento de rastreabilidade entre eles. A seguir será apresentada uma breve descrição 

do processo de alinhamento proposto de acordo com suas fases.  
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3.1.1. Primeira fase do processo 

Estando sob responsabilidade do Analista BSC, essa fase engloba as atividades pertencentes ao 

próprio modelo BSC a fim de definir a estratégia e planos de ação da organização. São elas: 

“Diagnosticar estratégia”, “Direcionar estratégia”, “Criar mapa estratégico do BSC” e “Criar tabela 

complementar ao mapa”. A primeira atividade, diagnosticar estratégia consiste em analisar o estado 

atual da estratégia da organização, visando sua situação competitiva no mercado, práticas adotadas 

e etc. Serve como base para o bom entendimento e direcionamento da estratégia. Na segunda 

atividade, direcionar estratégia, a organização toma uma decisão de orientação para sua estratégia 

com o objetivo de lhe conduzir ao futuro almejado. O direcionamento estratégico é então 

estruturado em quatro pilares principais: contorno do negócio, missão, visão do futuro e valores. 

 

• Contorno do negócio: compreende a definição do negócio propriamente dito: “o que 

somos, o que fazemos e para quem fazemos”. 

• Missão: define o que a organização espera fazer para seus clientes, melhor ou 

diferente dos concorrentes. A declaração da missão deve ser inspiradora e 

desafiadora, servindo como uma orientação para definir objetivos e auxiliar na 

escolha das decisões estratégicas. Ex.: servir alimentos de qualidade, com rapidez e 

simpatia, num ambiente limpo e agradável; oferecer o melhor custo/benefício sobre 

os produtos eletrônicos do mercado e etc. 

• Visão do futuro: é a representação do futuro mais adequado, atrativo e inspirador 

para a organização, expondo de maneira evidente para todos os envolvidos com a 

estratégia, o grande desafio sobre as atividades que se desenvolvem na organização. 

Ex.: ser a empresa de transportes com menor custo, menor tarifa e maior 

rentabilidade da América Latina. 

• Valores: são os princípios que representam a essência da filosofia e da cultura da 

organização. Ex.: segurança, integridade e respeito sobre os clientes, qualidade, 

trabalho em equipe e etc. 

 

 A terceira atividade, criar mapa estratégico (CIM-0) fornece a base do processo de 

comunicação e orientação para execução da estratégia. Nessa atividade, o analista deve além de 

explicitar a missão e visão da organização, alocar os objetivos estratégicos nas quatro perspectivas 

existentes do BSC, correlacionando-as entre si numa relação de causa e efeito. Nesse processo 

poderão ou não surgir lacunas (gaps) no inter-relacionamento, que deverão ser eliminadas ou 

preenchidas a partir de discussões e análises da estratégia da organização. As perspectivas: 
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Financeira e de Cliente, estabelecem os grandes resultados esperados da estratégia – o que a 

empresa espera alcançar. A perspectiva de Processos Internos descreve os objetivos que 

direcionarão a entrega desses resultados. E finalmente, a perspectiva Inovação & Aprendizado, se 

compromete em assegurar a continuidade de aprendizado e desenvolvimento da organização. 

Geralmente, essas quatro perspectivas se constituem suficientes para a maioria das organizações; 

entretanto, em casos particulares, não só a ordem das perspectivas podem ser alteradas, como 

também novas perspectivas podem ser agregadas. A construção desse mapa estratégico é uma 

atividade totalmente manual e segue o proposto por Fernandes [Fernandes e Abreu 2008].  

 Para exemplificar os conceitos que serão apresentados a partir de agora, utilizaremos como 

referência um exemplo fictício de uma empresa fictícia do mercado de varejo, a CompreFácil, que 

está em busca de melhorar a sua inserção no mercado através de uma estratégia voltada para a 

melhoria do atendimento ao cliente. A Figura 15 abaixo apresenta o mapa estratégico da 

CompreFácil. 

 

Figura 15: Mapa estratégico de uma loja fictícia de varejo. 

 

A aplicação do mapa estratégico começa com a definição da visão e missão da organização, 

sua estratégia apenas será consistente se estes elementos tiverem sido conceitualizados. No caso que 

os elementos já tenham sido definidos, eles serão os pontos de partida para elaboração do mapa. 

Posteriormente são definidos os objetivos estratégicos de cada perspectiva (representado pelas 

elipses). Na perspectiva financeira da Figura 15, estão envolvidos três objetivos estratégicos: 

aumentar lucros, incrementar participação de mercado e disponibilizar preços mais acessíveis que a 
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concorrência. Tanto o objetivo “incrementar participação de mercado” quanto o objetivo 

“disponibilizar preços mais acessíveis que a concorrência” influenciam 5% e 80% respectivamente 

no objetivo “aumentar lucros” (relacionamento de causa e efeito sendo representado através da seta 

de ligação entre as elipses juntamente com seus percentuais), que por sua vez, é o objetivo que 

representa o crescimento financeiro da organização. É válido salientar que esses valores percentuais 

que informam a relação de causa e efeito entre os objetivos estratégicos são atribuídos pelo analista 

de negócios através de sua experiência.  

 Deve ficar claro, que o sucesso financeiro e a realização da missão são uma conseqüência 

natural do sucesso no mercado; no relacionamento com os clientes. Dessa forma, a perspectiva do 

cliente; enfatiza a importância de aumentar o grau de satisfação do cliente para causar efeito no 

objetivo descrito na perspectiva financeira. Todavia, o sucesso no mercado, e, por conseguinte, o 

crescimento financeiro, apenas serão conquistados a partir da excelência nos processos internos 

estratégicos – oferecer segurança no serviço prestado e oferecer eficiência na gestão de estoque – a 

qual tem fundamental importância para o cumprimento da missão. Finalmente, na raiz do mapa, 

encontra-se a perspectiva inovação & aprendizado, com os objetivos de satisfação e capacitação dos 

empregados, que deverão assegurar a continuidade de aprendizado e desenvolvimento da 

organização. 

 Por fim, com intuito de complementar o mapa estratégico, o analista BSC deve preocupar-se 

com a elaboração dos indicadores, metas e iniciativas responsáveis por direcionar a 

operacionalização da estratégia estabelecida. Dessa forma, entra em cena a última atividade da 

presente fase: “Criar tabela complementar ao mapa”, tabela esta que ao ser devidamente preenchida 

facilita a compreensão de todos os envolvidos no processo de alinhamento. Como foi dito 

anteriormente, essa atividade é do tipo User Task, sendo realizada, portanto, por intermédio de um 

software, a qual será melhor discutido seu uso na Seção Erro! Fonte de referência não 

encontrada.A Tabela 1 a seguir apresenta as informações complementares necessárias para se obter 

o mapa estratégico (CIM-0). 
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Tabela 1: Indicadores, metas e iniciativas complementares aos objetivos estratégicos. 

Perspectivas  Objetivos Estratégicos Efeito Valor Indicadores Metas Iniciativas 

1 
Aumentar lucros 
 
 

- - 
Porcentagem de crescimento 
do faturamento liquido Aumentar 15% em relação ao ano 

anterior 
Oferecer promoção do serviço 
oferecido 

Ampliar o mix de produtos 

2 
Incrementar participação 
de mercado 

 

1 5% Porcentagem de participação 
de mercado 

Estar entre os cinco primeiros do 
ramo no Brasil 

Intensificar divulgação dos produtos 
Financeira 

3 Disponibilizar preços mais 
acessíveis que a 
concorrência 

1 80% Preço total da venda Reduzir em 5% o valor total da 
venda 

Reduzir despesas 

Cliente 
4 Aumentar o grau de 

satisfação dos clientes 
1 15% Porcentagem de satisfação 90% dos clientes satisfeitos com a 

comodidade do serviço prestado 
(compra) 

Efetuar venda eficiente 

5 
Oferecer segurança no 
serviço prestado 4 60% Porcentagem de furtos Reduzir a zero o número de furtos 

no estabelecimento 
Implantar política de segurança 

Processos 
Internos 

6 Oferecer eficiência na 
gestão de estoque 

4 40% Tempo de abastecimento 
(aquisição) e organização do 
estoque 

Nunca deixar que um produto 
falte para o cliente 

Implantar política de logística 

Manter estoque sob controle 

Requisitar produtos para estoque 

 

7 
Satisfação dos empregados 

 
- - 

Índice dos empregados 
satisfeitos 95% dos empregados satisfeitos 

Implantação de programas de 
incentivo 

Inovação e 
Aprendizado 

8 Capacitação de 
Empregados 

6; 7 20; 15% 
Número de capacitações ao 
ano 

Índice de empregados que 
cumprem com os 
requerimentos 

Capacitação trimestral 
100% de empregados aptos 

para o cargo 

Criação de cronograma de 
capacitações e avaliações 
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 Para cada objetivo estratégico descrito no mapa da Figura 15, indicadores, metas e 

iniciativas são associados aos mesmos, acompanhados ao longo do tempo, possibilitando o 

monitoramento e confirmando ou não as relações de causa e efeito anteriormente estabelecidas. A 

coluna intitulada “efeito” serve para informar textualmente o relacionamento existente entre os 

objetivos estratégicos ilustrados na Figura 15, por exemplo: o objetivo “Disponibilizar preços mais 

acessíveis que a concorrência” causa um efeito no objetivo 1 (Aumentar lucros); implicando dizer 

que havendo uma redução nos preços dos produtos da loja, conseqüentemente haverá um aumento 

nos lucros. Já a coluna “Valor”, informa a quantidade percentual que um objetivo afeta sobre outro. 

Por exemplo: o objetivo “Oferecer segurança no serviço prestado” é responsável por 60% pelo êxito 

do objetivo “Aumentar o grau de satisfação dos clientes”. É importante frisar que esses valores 

percentuais são informados pelos analistas de forma explicita usando apenas sua experiência. 

Porém, quando se chegar na última atividade do processo de alinhamento, será possível visualizar 

de forma macro, através da ferramenta, que objetivos estão sendo atingidos ou não e dessa forma 

calibrar esse valor. 

 Na construção do CIM-0, o resultado financeiro é o resultado da satisfação do cliente, que 

continua a usar os serviços da organização, cuja experiência de consumo dos serviços e/ou dos 

produtos depende dos seus processos internos, os quais, por fim, são apoiados pelo aprendizado e 

crescimento (recursos humanos, conhecimento e etc.). Ou seja, a somatória das pessoas, tecnologias 

e inovações, se bem aplicada aos processos internos das empresas, alcançará o desempenho 

esperado no mercado junto aos clientes e trará à organização os resultados esperados. Isto é o que se 

chama de criar valor com ativos intangíveis. Desta forma, é possível gerenciar a estratégia de forma 

integrada e garantir que os esforços da organização estejam sempre direcionados para a estratégia. 

Ao concluir as quatro atividades presentes na primeira fase do processo, teremos um elo de ligação 

entre os elementos do mapa estratégico e os refinamentos a serem feitos pelo analista GORE 

(refinamento das iniciativas). 

3.1.2. Segunda fase do processo 

Na segunda fase do processo, entra em cena o Analista GORE, que tem a responsabilidade de 

refinar as iniciativas associadas aos objetivos estratégicos no intuito de evidenciar como esses 

objetivos deverão ser alcançados. Como produto desse refinamento tem-se a criação do modelo 

orientado a objetivos (CIM-1). Como dito anteriormente, a criação desse modelo é importante por 

servir como uma ponte de ligação segura entre a estratégia de negócio e os processos de negócio da 
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organização; já que o mesmo é detido de uma riqueza semântica para melhor refinar a obtenção de 

uma meta definido no mapa estratégico. 

 A Figura 16 ilustra um exemplo de como ficaria o CIM-1 após o refinamento da iniciativa 

“Efetuar venda eficiente” referente ao objetivo estratégico “Aumentar o grau de satisfação do 

cliente” ilustrado na Tabela 1 

 

Figura 16: Refinamento da iniciativa “Efetuar venda eficiente”. 

 

 Cada paralelograma da Figura 16 representa um goal (objetivo) ou subgoal (sub-objetivo), 

diferenciados conceitualmente apenas pela sua localização na árvore. Por exemplo: o paralelograma 

que se encontra na raiz da Figura 16 é um goal, enquanto os seus nodos filhos, são subgoals. Os 

paralelogramas caracterizados por bordas em negrito são considerados os requisitos e não podem 

mais ser refinados. É importante salientar que o Analista GORE deve efetuar o refinamento até um 

ponto em que o mesmo perceba que o goal chegou à um nível terminal, ou seja, que não necessite 

mais ser refinado, já que se encontra pronto para ser operacionalizado (transformado para processo). 

Existem dois tipos de refinamento: AND-refinement e OR-refinement. O AND-refinement relaciona 

um goal a um conjunto de subogals, isso significa que a única condição suficiente para satisfazer o 

goal é satisfazer todos os subgoals. O OR-refinement relaciona um goal a um conjunto de 

refinamentos alternativos, isso significa dizer que satisfazer um dos refinamentos é condição 

suficiente para satisfazer o goal. Graficamente, o que diferencia um refinamento do tipo AND de 

um refinamento do tipo OR, são as disposições de suas setas. Por exemplo, o goal “Efetuar venda 

eficiente” tem um refinamento do tipo AND contendo: “Receber pagamento”, “Validar 

pagamento”, “Manter cadastro de clientes” e “Emitir NF”, devido ao fato de ambas as setas estarem 

ligadas ao mesmo círculo. Já no caso do refinamento existente para o subgoal “Validar pagamento”, 

pode-se perceber que cada elemento filho está ligando independentemente com o seu elemento pai. 
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O goal “Cancelar Venda” é na verdade um obstáculo existente no ambiente, que caso venha a 

ocorrer, irá prejudicar a obtenção de sucesso do subgoal “Validar pagamento” e, conseqüentemente, 

o goal “Efetuar venda eficiente”. É aconselhável sempre que se usar o conceito de obstáculo 

(comportamento indesejável) fazer logo em seguida uso do conceito de propriedade de domínio, 

que tem a finalidade de esclarecer o que se espera de fato para que esse comportamento indesejável 

não ocorra. Os agentes (representados por losangos) podem ser vistos como os responsáveis pela 

realização de um determinado goal, subgoal ou requisito. Quando associado a uma operação 

(representado por uma elipse), juntamente com seus eventos de entrada e saída, significa dizer que o 

goal/subgoal ou requisito ao qual esse agente está associado está sob responsabilidade de terceiros. Por 

fim, as especulações (paralelograma precedido de asterisco) são usadas sobre goals para informar que é 

desejado ter algum artefato disponível como pré-requisito para execução do goal. No Anexo III – 

Representação visual dos elementos KAOS encontra-se uma descrição gráfica dos elementos 

KAOS para um melhor entendimento de sua modelagem. 

3.1.3. Terceira fase do processo 

Essa fase é composta de três atividades, todas sob a responsabilidade do analista de processos. São 

elas: (i) Mapear para Processo de Negócio; (ii) Interligar Elementos dos Modelos e (ii) Verificar 

Consistência dos Processos de Negócio com os Objetivos Estratégicos. Na primeira atividade, 

mapear para processo de negócio (atividade do tipo User Task), o analista faz uso de padrões de 

mapeamento (transformações MDA) para traduzir a informação contida no modelo orientado a 

objetivos (CIM-1) criado na fase anterior, em um modelo de processo de negócio (CIM-2). Os 

padrões de mapeamento utilizados na transformação MDA são: 

• O nodo raiz especificado no modelo de origem será definido como o processo de 

negócio a ser detalhado; 

• Para cada subgoal definido no modelo de origem, serão criados sub-processos de 

mesmo nome no modelo de destino; 

• Atividades simples, do tipo tarefa, serão criadas para cada nodo do tipo requisito 

encontrado no modelo de origem; 

• Agentes associados a goals, subgoals e/ou requisitos, serão definidos como 

swinlanes. 
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•  Agentes associados a operações serão definidos como novos participantes em um 

novo pool (conceito existente na notação BPMN para representar participantes do 

processo); 

• Eventos serão representados por fluxos de mensagem entre os diferentes 

participantes; 

• Para cada especulação encontrada no modelo de origem, “Data Objects” serão 

criados para sua representação; 

• Serão criados fluxos de seqüência entre as atividades simples ou compostas para 

cada refinamento dos goals existente no modelo de origem; 

• Refinamentos de um goal do tipo AND serão tratados como fluxos seqüenciais ou 

gateways paralelos; 

• Refinamentos de um goal do tipo OR serão tratados como gateways inclusivos. 

Porém, caso estejam associados à propriedades de domínio, serão tratados como 

gateways exclusivos; 

• Obstáculos serão representados como atividades; todavia, estarão sempre associados 

a gateways exclusivos; 

• Questionamentos existentes nos gateways exclusivos, como: “Boa Infa-estrutura?”, 

“Funcionamento correto?”, serão criados para cada propriedade de domínio 

encontrada no modelo de origem. Isso significa dizer que, sempre que existir um 

obstáculo, uma propriedade de domínio virá logo em seguida a fim de definir seu 

questionamento. 

 Com o uso dos padrões de mapeamento cada elemento definido no CIM-1 pode ser 

devidamente transcrito para o CIM-2, sendo possível com isso deduzir os processos de negócio de 

uma organização a partir da análise e modelagem dos objetivos a serem alcançados, usando para 

isso a Engenharia de Requisitos Orientada a objetivos, que tem como propósito descrever e refinar 

objetivos de alto nível em atividades elementares. A Figura 17 ilustra o mapeamento realizado para 

o modelo CIM-1 ilustrado na Figura 16. 
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Figura 17: Processo de Negócio: "Efetuar venda eficiente". 
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 Após a realização da atividade de mapeamento do processo de negócio, pôde-se observar 

que o goal raiz passou a ser tratado como o processo de negócio a ser trabalhado; o obstáculo, 

juntamente com sua propriedade de domínio, transformaram-se em tarefa e gateway condicional 

respectivamente; a especulação em Data Object; subgoals e refinamentos foram representados 

através de sub-processos e tarefas; e por fim, os agentes passaram a ser representados como 

participantes do processo. É importante ressaltar que tanto o agente “Inst. financeira” quanto o 

agente “Telecheque” foram representados como elementos “pool” separados. Isso se deve ao fato 

do próprio processo “Efetuar venda eficiente” necessitar de ações que são realizadas fora do âmbito 

da organização (por terceiros), cuja atividades não podem ser gerenciadas. Ainda na Figura 17 é 

válido atentar que a mesma já se encontra devidamente refinada pelo analista de processos. Esse 

refinamento é necessário porque apenas com o uso do mapeamento realizado pela atividade 

descrita, não se é capaz de obter todos os detalhes referentes ao processo em questão. Um exemplo 

disso é a adição de novos elementos no modelo, como foi o caso de um novo “pool” denominado 

“Cliente” para representar as atividades designadas por um cliente durante a execução do processo. 

Outro detalhamento são as referências de dependência entre processos (retângulos representado 

com uma cruz ao centro), como é o caso do processo “Manter estoque sob controle”. Para um 

melhor entendimento dos elementos contidos na Figura 17, encontra-se uma descrição gráfica dos 

elementos BPMN no Anexo IV – Representação visual dos elementos BPMN 

 Com a conclusão da atividade Mapear para Processo de Negócio, segue-se a atividade 

Interligar Elementos dos Modelos, com finalidade de explicitar quais atividades do modelo CIM-2 

estão relacionados com quais metas do modelo CIM-0. Ao explicitar esse relacionamento, um valor 

percentual que indica o quanto cada elemento rastreado está influenciando de forma positiva ou 

negativa para se atingir uma determinada meta do modelo CIM-0 deve ser informado. A Figura 18 

abaixo ilustra o diagrama de processos referente ao rastreamento dos modelos para um melhor 

entendimento. 
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Figura 18: Processo de rastreamento dos elementos dos modelos. 

 

 Como pode ser visto, esse processo é realizado em sua totalidade por meio de um conjunto 

de transformações MDA que, recebendo com entradas um modelo CIM-0, um modelo CIM-2 e 

posteriormente um mapeamento entre seus elementos (atividade de interligação entre os modelos), 

produz um novo modelo CIM-2 contendo as referências indicadas aos elementos do CIM-0 

(rastreabilidade). É válido salientar que não há a necessidade de existir o modelo CIM-1 nessa 

atividade, devido ao fato de o mesmo ser usado para se derivar o modelo CIM-2 através das 

transformações MDA, não sendo necessário, portanto, seu uso na atividade de rastreamento, já que 

será feita entre elementos do processo de negócio com as metas do mapa estratégico. A Figura 18 

mostra um exemplo de integração entre o CIM-2 e o CIM-0. Por exemplo, informar que o sub-

processo “Manter estoque sob controle” influencia em 40% para se atingir a meta “90% dos clientes 

satisfeitos com a comodidade do serviço prestado (compra)” do objetivo estratégico “Aumentar o 

grau de satisfação dos clientes”. Os valores percentuais são utilizados no presente trabalho para 

posterior verificação da consistência dos processos de negócio com os objetivos estratégicos 

(atividade existente na terceira fase do processo), no sentido de informar que processos influenciam 

ou deixam de influenciar de forma positiva ou negativa na obtenção de uma meta. Detalhes de 

como serão feitas essas verificações serão descritas mais adiante. A Figura 19 abaixo ilustra o 

resultado obtido pela atividade “Vincular modelos” após a realização do relacionamento entre seus 

elementos. 
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Figura 19: Processo de negócio: “Efetuar venda eficiente” vinculado 
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 Na Figura 19, valores percentuais que indicam relacionamento de forma 

positiva entre os elementos dos diferentes modelos são representadas por anotações 

identificadas pelo padrão “Atinge”, que informa o poder de influência (valor percentual) 

que os elementos do CIM-2 representam sobre as metas do CIM-0. Influências 

negativas não se resumem apenas à metas de objetivos específicos, como é o caso da 

influência positiva, e sim à atividades, grupos, gateways condicionais e até a processos 

completos. A Figura 19 apresenta uma dessas influências negativas com o uso do 

padrão “Contradiz”, representada sobre uma anotação na atividade “Cancelar Venda”; 

que caso venha a ocorrer, irá contradizer em 100% a meta “90% dos clientes satisfeitos 

com a comodidade do serviço prestado (compra)”, representada pelo numeral 1.  

Essa atividade também é do to tipo User Task e é realizada por intermédio de 

uma ferramenta de suporte. Com o uso da ferramenta, o usuário pode fazer o 

carregamento do mapa estratégico e dos modelos de processo de negócio e 

posteriormente, usando o ambiente visual da própria ferramenta, interligar os modelos. 

Porém é importante notar que, quando se referenciam outros processos, existe o risco de 

que uma possível tomada de decisão em um desses processos referenciados (ou até 

mesmo uma alteração na referência de uma referência) cause um impacto em cascata 

sobre todos os outros processos. Por exemplo: o modelo “Efetuar venda eficiente” da 

Figura 19Figura 19 faz referência ao processo “Manter estoque sob controle”, que por 

sua vez, faz referência a outros dois processos. Esses dois últimos processos podem 

referenciar outro processo e assim por diante. Isso significa dizer que, qualquer 

alteração existente em algum desses processos, pode causar diferentes impactos sobre os 

processos de perspectiva superior. É nesse contexto que entra em cena a última 

atividade do processo de alinhamento: Verificar consistência dos modelos CIM-2 com 

os objetivos estratégicos. Essa atividade tem como finalidade explicitar para o analista 

de negócio quais objetivos estratégicos foram ou deixaram de ser atingidos devido a 

essas alterações. Essa atividade de verificação de consistência é uma atividade 

automatizada e é apresentada nesse trabalho como um serviço oferecido por uma 

ferramenta de suporte ao processo de alinhamento. Ao seu témino, o analista estará apto 

para tomar qualquer decisão de TI que esteja alinhada ao negócio, por exemplo: “Para 

obter-se a missão e visão de organização e acima de tudo estando focado no aumento 

dos lucros pertencentes à perspectiva financeira precisaremos investir em cartões 

fidelidades e leitores de cartão de crédito para facilitar o pagamento dos clientes. 

Precisamos implantar também uma política de logística, a qual por meio de algoritmos 



 

62 

 
computacionais seja possível para a organização saber com antecedência quais 

produtos são mais vendidos e em que período do ano. Investir em tecnologias de 

Datawarehouse para o armazenamento maciço de informações dos clientes, seus 

produtos preferidos e tendências de vendas. Será necessáio contratar mais três 

funcionários para trabalhar na área de suporte dos computadores com especialização em 

Banco de Dados. Precisaremos de um prazo de 10 meses para todas essas medidas 

entrarem em vigor. Nosso investimento será de R$70.000,00 e a”. previsão para o 

retorno do investimento é de 16 meses”. 
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4. Projeto Arquitetural da Ferramenta de Suporte 

Este capítulo apresenta uma visão detalhada da arquitetura da ferramenta de suporte 

construída para ajudar no processo de alinhamento estratégico definido neste trabalho. 

Serão abordados os serviços que a ferramenta implementa, o meio de persistência 

utilizado, padrões de projetos escolhidos, tecnologias utilizadas  e etc.  

4.1. Visão geral da arquitetura 

Uma vez que a ferramenta é detida de uma interface de usuário e de um armazenamento 

persistente de dados foi decidido usar uma arquitetura de três camadas (three-tier 

archiecture) [Gartner, 95], a qual tem a característica singular de separar a lógica da 

aplicação em uma camada intermediária de software. A camada intermediária se 

comunica com a camada de armazenamento por trás da aplicação (back-end layer). A 

Figura 20 a seguir ilustra a estrutura geral da arquitetura de implementação da ferramenta 

de suporte. 

 
Figura 20: Arquitetura da Ferramenta 
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 Como pode ser visto na Figura 20, A arquitetura da ferramenta foi dividida nas 

camadas de (i) apresentação; (ii) negócio/serviço; e (iii) persistência. A camada de 

apresentação foi desenvolvida usando a biblioteca gráfica Java Swing organizada sob a 

forma de eventos e usando adequadamente padrões de projeto estruturais. A camada de 

negócio/serviço foi desenvolvida com o uso dos frameworks Eclipse EMF (Eclipse 

Modeling Framework) e GMF (Graphical Modeling Framework). O EMF fornece um 

conjunto de plug-ins que suportam o desenvolvimento de ferramentas de modelagem e 

geradores de código. Ele é estruturado como um framework Java que oferece diversas 

facilidades para: (i) criação e manipulação de modelos; (ii) criação e persistência de 

instâncias de um dado modelo; e (iii) geração de código a partir de instâncias de um 

dado modelo.  Através da tecnologia GMF, por sua vez, é possível que os modelos 

existentes no processo de alinhamento estratégico sejam manipulados de forma gráfica, 

nos permitindo criar facilmente modelos do processo de acordo com os seus 

metamodelos. A parte de geração e manipulação de relatório foi desenvolvida através 

do uso dos frameworks IReport e JasperReport. Por fim na última camada (camada de 

persistência) o repositório EMF se encarrega de fazer a manipulação dos dados, tais 

como persistência, carregamento e etc. 

 A comunicação realizada entre a camada de apresentação e a camada de 

negócio/serviço dar-se através de arquivos XMI, onde a partir de qualquer 

arquivo oriundo da camada de apresentação, a camada de negócio/serviço se 

encarregará de fornecer seus serviços. Da mesma forma acontece entre a camada 

de negócio/serviço e persistência, onde o trâmite de informação será com o uso 

de arquivos XMI (já devidamente trabalhados pelos serviços da camada anterior) 

juntamente com seus metamodelos. Por fim, a camada de persistência se 

comunica com o sistema de arquivos através do repositório EMF para efetuar a 

persistência e carregamento dos arquivos XMI. 

4.2. Visão detalhada da arquitetura  

Esta seção se concentra na camada de negócio/serviço e persistência, explicitando como 

foram construídas as classes de criação e manipulação dos modelos, geração de código a 

partir de instâncias do modelo, persistência dos modelos e metamodelos através do 

EMF e etc. EMF é um framework Java muito utilizado na construção de ferramentas 

dirigidas por modelos estruturados. O EMF é parte integrante da implementação de 
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Model Driven Development (MDD) (Stahl et al. 2006) do projeto Eclipse (Shavor et 

al. 2003) e tem como principal objetivo fornecer um conjunto de ferramentas que 

facilitam a especificação e construção de modelos  utilizados como base para o 

desenvolvimento de aplicativos. 

 O EMF oferece para construção automática de ferramentas orientadas a 

modelos: (i) um conjunto de classes Java que representam um meta-modelo e permite o 

acesso a esse em tempo de execução; (ii) um conjunto de classes adaptadoras que 

possibilitam a visualização e edição dos modelos; e (iii) um editor visual básico. Todos 

eses elementos são gerados automaticamente a partir da especificação de um meta-

modelo ECORE (Budinsky et al. 2003) A geração automática dos elementos citados 

acima é feita em três níveis: (i) no nível de modelo – um conjunto de interfaces Java e 

classes que as implementam são geradas em conjunto com as classes Factory e Package 

(meta-dados); (ii) no nível de adaptação – é gerado um conjunto de classes que adaptam 

as classes do modelo para serem editadas e visualizadas; e (iii) no nível de edição – é 

produzido um editor estruturado em forma de árvore que pode ser facilmente 

customizado.  O framework EMF foi utilizado nesse trabalho na construção e 

manipulação dos modelos e metamodelos (persistência e operações para navegar, 

recuperar e instanciar novos elementos) do (i) Mapa Estratégico Resumido, (ii) Mapa 

Estratégico Expandido, (iii) KAOS e do (iv) BPMN. Os metamodelos servem para 

definir a estrutura, semântica e restrições para uma família de modelos; sendo o 

resultado de um processo de abstração, classificação e generalização sobre o domínio do 

problema [Mens e Gorp, 2005]. As figuras 21, 22, 23 e 24 a seguir, mostram 

respectivamente esses metamodelos. 

 

Figura 21: Metamodelo Mapa Resumido 
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De acordo com o metadamodelo da Figura 21, um mapa resumido consiste de 

quatro perspectivas distintas, cada qual podendo ser do tipo “Financeira”, “Cliente”, 

“Processos Internos” e “Inovação e Aprendizado”. Cada perspectiva é constituída de um 

ou vários objetivos e cada objetivo pode estar associado a outro objetivo, porém, 

devendo estar detido de um valor percentual que informe o quanto cada um influencia o 

outro. 

 

Figura 22: Metamodelo Mapa Expandido 

 

 Adicionalmente ao metamodelo do mapa resumido, o metamodelo da Figura 22 

(referente ao metamodelo expandido) é constituído de mais quatro elementos, são eles: 

Indicador, Meta, Iniciativa e Identificador, esse último é utilizado para identificar os 

objetivos na tabela. O antigo elemento chamado “Associação” passou a ser chamado de 

“Efeito” e contém uma composição com o elemento “Valor”. Essa mudança na 

nomenclatura foi feita para melhor manuseio com o modelo expandido.  
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Figura 23: Metamodelo KAOS 

  

Como pode ser visto na figura 23 um Goal é um objetivo de alto nível podendo 

ser especializado em Requisitos e Especulações. O Goal está associado a Agentes, 

Propriedades de Domínio e Obstáculos, podendo ser refinado até chegar um nível de 

boa compreensão. Ao efetuar seu refinamento, é necessário especificar o seu tipo: 

AND_Refinament ou OR-refinament. Os obstáculos assim como os Goals também 

podem ser refinados e associados a Propriedades de Domínio. Os Requisistos estão 

associados a operações e as Propriedades de domínio são especializadas em “Invariante 

de Domínio” e “Hipótese de Domínio”. 
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Figura 24: Metamodelo BPMN 

 

De acordo com a Figura 24 um processo consiste de uma ou mais atividades 

organizadas em zero ou várias swimlanes (Pool e Lanes). A atividade é a parte principal 

de uma modelagem BPMN e é especializado através de subprocessos e tarefas. As 

atividades são conectadas entre si através de fluxos; sejam eles fluxos de mensagem ou 

fluxos de seqüência. O fluxo de seqüência pode está associado a zero ou um gateway 

(usado para controlar a convergência e divergência de um fluxo) e a zero ou um evento 

(que significa que alguma coisa ocorreu durante a execução de um processo de negócio, 

como por exemplo: o processo iniciou, ou o processo terminou); e por fim, o fluxo de 

mensagem; que se torna responsável por conectar as atividades distribuídas em 

diferentes swinlanes. Obs.: Até o momento em que essa dissertação estava sendo 

escrita, a OMG ainda não tinha definido um metamodelo para a BPMN, havendo apenas 

pesquisas sobre seu desenvolvimento na próxima versão da notação, a BPMN 2.0. 

Logo, o metamodelo ilustrado na Figura 24 foi necessário ser definido pelo autor desse 

trabalho para que fosse possível efetuar a geração do modelo. 

 Além de ser usado para construção e manipulação dos modelos e metamodelos, 

o EMF tem a vantagem de ter sua implementação baseada em JMI (Java Metadata 
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Interface) [Sun Microsystem, 2006], que possibilita a geração de interfaces em 

linguagem Java (APIs), a partir de meta-modelos MOF, e a utilização dessas APIs para 

manipular os elementos armazenados no repositório. A vantagem de se utilizar JMI, é 

que a ferramenta implementada passa a ser extensível, possibilitando ao usuário, 

desenvolver novos mecanismos de transformação (plug-ins), apenas conhecendo a API 

de manipulação dos elementos que ele deseja transformar. Como o EMF é uma 

implementação externa a nossa ferramenta, foi criada uma interface de comunicação 

para deixar o serviço de transformação dos modelos de forma mais transparente. A 

Figura 25 apresenta essa interface. 

 

Figura 25: Interface de Comunicação 

 

O código da interface ilustrado na Figura 25 contém quatro operações básicas, 

são elas: recuperar a instância atual do repositório; carregar um modelo (pode ser 

passado como parâmetro para essa operação uma coleção ou simplesmente um arquivo 

XMI); salvar um modelo e verificar a formatação dos arquivos XMI trabalhados. 

4.3. Tecnologia de transformação entre os modelos 

Como descrito no capítulo 2 a tecnologia usada para realizar as transformações entre os 

diferentes modelos existentes no processo de alinhamento é a ATL, a qual é composta 

de regras que definem como os elementos de um modelo de entrada são compostos e 

percorridos para criar os elementos que irão representar o modelo de saída. A ATL é 

definida por três unidades: ATL Module, ATL Query, e ATL Library. Na nossa 

abordagem, foram utilizadas as unidades de ATL Module e ATL Library. A unidade 

ATL Module contém especificações responsáveis por gerar modelos de saída a partir de 

modelos de entrada. Os modelos devem ser “tipados” com seus respectivos 

metamodelos. ATL module é composta por: 
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• Uma seção de cabeçalho que define atributos relacionados ao módulo 

de transformações; 

• Uma seção de importação que habilita a importação de ATL Libraries 

existentes; 

• Uma parte de Helpers; 

• Uma parte de regras que definem caminhos para gerar modelos de saída 

de determinados modelos de entrada. 

 Outra unidade que compõe ATL é a unidade ATL Query que consiste em um 

modelo para transformação de valores referentes a tipos primitivos. O uso mais comum 

de ATL Query é a geração de saída textual a partir modelos de origens. Contudo, as 

ATL Queries não são limitadas para a computação de valores string, também podem 

retornar valores numéricos e boolean [ATL, 2006]. Outra unidade que compõe ATL é a 

ATL Library, que pode ser usada opcionalmente por outras unidades através da 

importação. A ATL Library não possui um módulo específico, e não é executada de 

forma independente. Dessa forma, é impossível declarar Helpers (equivalentes a 

métodos) nessa unidade, eles são definidos no contexto dos módulos de ATL.  

 A seguir, as Figras 26 e 27 exibem um pequeno trecho do código ATL referente 

à transformação dos modelos. Enquanto o código existente na figura 26 foca nas regras 

que definem os caminhos para gerar os modelos, o código existente na figura 27 está 

direcionado na parte dos helpers (métodos) para que o leitor se familiarize de como é 

formado um arquivo de transformação escrito em ATL. 

 Por questões de um melhor entendimento para o leitor, está sendo ilustrada 

apenas a parte das regras que definem os caminhos para gerar os modelos. 
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Figura 26: Código ATL referente a transformação Mapa Resumido - Mapa Expandido. 

 

 Em linhas gerais, o que código acima faz, é criar indicadores, metas e iniciativas 

com valores default para cada objetivo encontrado nas perspectivas do negócio (linhas 

61...68). Será também atribuído um valor identificador único para cada objetivo (linha 

69). O restante da transformação é apenas de associações simples de um elemento 

origem para um elemento destino (linha 70 em diante). 
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Figura 27: Código ATL referente a transformação KAOS - BPMN. 

 

 O que o trecho da figura 27 faz respectivamente é: (i) capturar toda a árvore de 

refinamento de um goal passado como parâmetro (linha 62); (ii) Recuperar as atividades 

associadas à um determinado goal (linha 72); (iii) verificar se um goal é o nodo root 

(linha 82); (iv) verificar se um determinado nodo é um subgoal (linha 90); e (v) 

verificiar se um determinado agente está associado à alguma operação (linha 98). Essas 

funções são usadas de forma imperativa no contexto do arquivo de transformação. As 

regras contidas nesse arquivo de transformação, referem-se as implementações das 

regras descritas na Seção 3.1.3.  
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4.4. Serviços oferecidos 

A ferramenta é constituída de três serviços principais, são eles: (i) transformador de 

modelos; (ii) interligador de modelos; e (iii) verificador da consistência dos modelos 

CIM-2 com os objetivos estratégicos. O primeiro, transformador de modelos, está 

relacionado com as atividades “Criar Tabela complementar ao Mapa” e “Mapear para 

processo de negócio (CIM-2)” presentes na primeira e terceira fase do processo de 

alinhamento estratégico respectivamente. O segundo serviço, interligador de modelos, 

faz referência a atividade “Interligar Elementos dos Modelos” presente na terceira fase 

do processo. E por fim, o serviço, verificador da consistência dos modelos CIM-2 com 

os objetivos estratégicos, está relacionado com a atividade de mesmo nome também 

presente na terceira fase do processo. A seguir, serão descritos em detalhes esses 

serviços. 

4.4.1. Serviço Transformador de Modelos 

Esse serviço tem como finalidade efetuar dois tipos de transformações: o primeiro tipo 

acontece quando o analista deseja, a partir de um modelo do Mapa estratégico do BSC, 

gerar um modelo da tabela complementar ao mapa (Mapa Resumido – Mapa 

Expandido). Já o segundo tipo de transformação, acontece quando a partir de um 

modelo KAOS o analista deseja chegar ao modelo de processos de negócio usando a 

notação BPMN (KAOS - BPMN). Para ambos os modelos, tanto na entrada quanto na 

saída da transformação, usa-se o XMI (XML MetaData Interchange); como já descrito 

anteriormente, importante padrão para utilização prática da MDA por permitir a 

interoperabilidade dos modelos através das diferentes ferramentas CASE ou de 

ferramentas de transformação de modelos disponíveis no mercado.  

Por exemplo, os modelos gerados na ferramenta desenvolvida para esse trabalho, 

podem ser facilmente importados por qualquer outra ferramenta com recursos mais 

avançados de modelagem (para fazer os refinamentos nos modelos), ou o modelo pode 

ser exportado para ser utilizado como entrada para qualquer outra ferramenta de 

transformação. 
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4.4.2. Serviço Interligador de Modelos 

A principal função desse serviço é efetuar uma interligação entre os elementos do 

modelo CIM-2 com as metas e iniciativas presentes no modelo CIM-0. Outro tipo de 

interligação válida é entre dois modelos CIM-2. Normalmente esse último ocorre 

quando o analista deseja representar que um processo de negócio influencia 

negativamente outro processo de negócio, e não uma meta. Após a realização do 

mapeamento entre os elementos, um novo modelo CIM-2 contendo todos os 

relacionamentos de dependências deve ser gerado.  

 As seguintes atividades devem ser realizadas na ferramenta desenvolvida: 

• O analista de processo faz a carga tanto do modelo CIM-0 quanto do(s) 

modelo(s) CIM-2; 

• A ferramenta exibe todas as metas e iniciativas do modelo CIM-0 que 

necessitam ser atingidas (organizados hierarquicamente de acordo com 

sua perspectiva), bem como os elementos do(s) modelo(s) CIM-2; 

• O analista de processo seleciona dois elementos (origem e destino) e 

efetua o mapeamento entre eles informando seu tipo (“Atinge” ou 

“Contradiz”) unido com seu valor percentual de relacionamento. O tipo 

“Atinge” indica o quanto um elemento do CIM-2 representa para se obter 

a meta de um objetivo estratégico. Já o tipo “Contradiz”, informa a 

porcentagem que um elemento do CIM-2 está se opondo para obtenção 

de uma meta presente no CIM-0, ou na conclusão de alguma outra 

atividade pertencente a outro modelo CIM-2.. 

• Terminado a fase de mapeamento entre os elementos, a ferramenta gera 

um novo modelo CIM-2 contendo os relacionamentos de dependências 

para cada processo interligado. 

4.4.3. Serviço verificador da consistência dos objetivos estratégicos 

Este serviço tem o objetivo de explicitar o quanto (em termos de porcentagem) uma 

meta estabelecida para um objetivo estratégico no CIM-0 foi influenciada após o serviço 

de vinculação de modelos. Por exemplo, tomando como base o CIM-2 “Efetuar venda 

eficiente” ilustrado na Figura 19 pode-se perceber que ele faz referência ao processo 

“Manter estoque sob controle”. Esse processo, por sua vez, faz referência a outros dois 

processos, são eles: “Implantar política de logística” e “Requisitar produtos para 
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estoque” a qual, influenciam o objetivo estratégico “Aumentar o grau de satisfação dos 

clientes” e assim por diante; implicando dizer que: a mínima alteração em qualquer um 

dos modelos referenciados pode causar diferentes impactos sobre o alinhamento do 

processo. Para ilustrar e obter um melhor entendimento de como os processos citados 

acima influenciam uns aos outros, e de como o serviço de verificação de consistência 

dos objetivos estratégicos pode ajudar os analistas processos a melhor visualizarem 

questões que envolvem o alinhamento estratégico, dois possíveis cenários serão 

descritos a seguir, ambos tomando como referência o mapa estratégico (CIM-0) descrito 

na Seção 3.1.1. 
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5. Estudo de Caso  

Este capítulo descreve um estudo de caso feito com a ferramenta desenvolvida e 

consequentemente seguindo todo o processo de mapeamento descrito neste trabalho a 

fim de mostrar seus benefícios. O exemplo a ser seguido continua sendo o da empresa 

fictícia CompreFácil, que é uma empresa em ascenção do mercado de varejo e está em 

busca de fortalecer seu posicionamento comercial no mercado através de uma estratégia 

voltada a satisfação do cliente.  

A primeira coisa a ser feita, de acordo com o processo estabelecido, é definir o 

mapa estratégico da organização, que para este estudo de caso será o mesmo descrito no 

capítulo 3 (ver Figura 15). Após a definição do mapa, usa-se o serviço de transformação 

de modelos existente na ferramenta, que tem o propósito de realizar dois tipos de 

transformações (Mapa Resumido – Mapa Expandido e KAOS - BPMN). Para este 

momento do processo a transformação realizada será entre o Mapa Resumido – Mapa 

Expandido. A Figura 28 abaixo ilustra a forma de escolha feita pelo analista na 

ferramenta desenvolvida. 

 

 

Figura 28: Escolha de transformação 
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 É válido salientar que a ferramenta parte do pressuposto que o mapa estratégico 

já tenha sido modelado anteriormente e tenha sido também exportado para XMI. E 

como pode ser visto na Figura 28, o usuário informa qual é o XMI de entrada e 

posteriormente o XMI de saída, ou seja, o diretório onde deve ser salvo o novo arquivo 

de transformação. Após a geração do arquivo a ferramenta abre uma tela que representa 

a transformação recém-realizada para que o analista de negócio possa fazer os seus 

detalhamentos do negócio e etc. A Figura 29 a seguir exibe esta tela. 

 

 

Figura 29: Tela de preenchimento do Mapa Expandido. 

 

Como pode ser visto na Figura 29, as informações contidas no modelo de origem 

prevalece, que são os objetivos estratégicos e os valores percentuais que cada um 

influencia sobre o outro. Restando apenas agora o preenchimento das outras 

informações. Os identificadores são representados através dos parênteses e servem 
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como forma de identificar realmente a qual objetivo estão associados as metas, 

indicadores e iniciativas. Assim como descrito na Tabela 1, o campo “efeito” serve para 

informar textualmente o relacionamento existente entre os objetivos estratégicos 

ilustrados na Figura 15. Já o campo “Valor”, informa a quantidade percentual que um 

objetivo  afeta sobre outro. Ao final do preenchimento, o usuário pode salvar seu 

modelo para posterior alterações (clicando no botão “Salvar”), ou simplesmente gerar 

um esqueleto básico de um modelo KAOS referente as iniciativas existentes na tabela 

(clicando no botão “Gerar objetivos KAOS”). Em outras palavras significa dizer que 

todas as iniciativas existentes nesta tabela serão transformadas para um modelo básico 

KAOS para posterior refinamento, transformação (usando a outra opção da Figura 28 – 

KAOS - BPMN) e consequentemente, realização do próximo serviço da ferramenta, que 

será melhor descrito na próxima seção. A Figura 30 a seguir ilustra o serviço 

 

 

Figura 30: Tela de vinculação dos modelos. 

 

 Para fazer a carga tanto do modelo CIM-0 quanto do modelo CIM-2, o analista 

de processos faz uso da opção chamada “Carregar Mapa” e “Carregar Processo” 

respectivamente. O sistema preenche os campos com os elementos dos modelos em 



 

79 

 
forma de árvore e os disponibiliza para a vinculação propriamente dita. A vinculação é 

o ato de selecionar um elemento em cada modelo (ou dois elementos do mesmo modelo, 

que ocorre quando o analista deseja representar que um processo de negócio influencia 

negativamente outro processo de negócio) e informar se ele atinge de forma positiva ou 

negativa um determinado elemento; especificando todavia sua porcentagem. Ao final 

dessa tarefa, o modelo estará enfim pronto para ser verificado sua consistência (botão 

“Verificar Consistência”), a qual será melhor descrito na Seção 4.4.3. Serviço 

verificador da consistência dos objetivos estratégicos. 

5.1. Cenário 1 

Tendo em mente a importância de se oferecer eficiência na gestão de estoque da 

empresa (segundo o modelo CIM-0 descrito na Seção 3.1.1, essa gestão influencia em 

40% para satisfação do cliente, que por sua vez influencia em 15% para o aumento dos 

lucros), acompanhado com o fato de a meta existente é de nunca deixar que um produto 

falte para um cliente, os analistas resolveram dar um enfoque maior na política da 

gestão de estoque; logo, não pouparam esforços para sua realização. A Figura 31 abaixo 

ilustra o processo “Implantar política de logística” que representa a solução adotada pela 

equipe de analistas de processos. Para se chegar ao nível de detalhes que se encontra a 

Figura 31, obviamente, segundo o processo já descrito no Capítulo 3, as atividades: 

refinar objetivos estratégicos, mapear para processo de negócio e vincular modelos, 

devem ter sido anteriormente gerados. A representação do CIM-1 referente ao processo 

da Figura 31 pode ser vista no Anexo I – Modelos CIM-1 existentes para o exemplo da 

CompreFácil. 
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Figura 31: Processo de Negócio "Implantar política de lostística". 

 

 É possível observar na Figura 31 tanto a existência de padrões de influência 

(representada pelo texto “atinge”) presente nas atividades “Analisar perfil do cliente”, 

“Agrupar os clientes com necessidades similares”, “Identificar vendas indiretas” e etc 

quanto do padrão contradição (representada pelo texto “contradiz”) presente nas 

atividades “Identificar variação no consumo de produtos”, “Identificar produtos 

sazonais”, “Identificar vendas indiretas” e etc. A diferença entre o padrão “Contradiz” e 

“Influencia”, é que enquanto o primeiro serve para informar a porcentagem que uma 

atividade ou grupo está se opondo para obtenção de uma meta, o outro informa o quanto 

uma atividade ou grupo influencia positivamente sobre uma atividade. 

 Ainda na Figura 31 é válido lembrar que o mesmo contém as atividades cujos 

analistas acreditam ser as necessárias para se atingir a meta estabelecida, além do mais, 

o processo é referenciado em outro momento por outro processo: “Manter estoque sob 

controle”. Que também, por sua vez é referenciado por outro processo e assim 

sucessivamente. Ocasionando no fato de que a mínima alteração em qualquer um dos 

modelos referenciados pode causar diferentes impactos sobre o alinhamento do 

processo, tornando necessário com isso a viabilização do serviço de verificação de 

consistência. A Tabela 2 a seguir exibe o resultado do impacto sobre o alinhamento 



 

81 

 
estratégico tomando como base o cenário 1 aqui descrito. A relação de todos os 

processos de negócios (mostrando seus refinamentos e dependências) encontra-se no 

Anexo II – Modelos CIM-2 existentes para o exemplo da CompreFácil. 
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Tabela 2: Verificação de consistência - Cenário 1 

Objetivos Estratégicos Metas Porcentagem Motivo 

Aumentar lucros 
Aumentar 15% em relação 
ao ano anterior 

-16% 1 – O objetivo estratégico 
“Disponibilizar preços mais 
acessíveis que a 
concorrência” causa um 
efeito negativo de 170% 

Disponibilizar preços mais 
acessíveis que a 
concorrência 

Reduzir em 5% o valor 
total da venda 

-70% 1 – A atividade: “Analisar 
padrões de consumo dos 
clientes (análise 
psicográfica)” pentencente ao 
processo “Implantar política 
de logística” contradiz 50% 
o processo “Reduzir 
desepesas”; 
 
2 – A atividade: “Identificar 
Vendas Indiretas (venda 
casada)” pentencente ao 
processo “Implantar política 
de logística” contradiz 10% 
o processo “Reduzir 
despesas”; 
 
3 – A atividade: “Identificar 
variação no consumo de 
produtos” pertencente ao 
processo “Implantar política 
de logística” contradiz 10% 
o processo “Reduzir 
despesas”; 
 
4 – A atividade: “Identificar 
produtos sazonais” 
pertencente ao processo 
“Implantar política de 
logística” contradiz 10% o 
processo “Reduzir 
desepesas”; 
 
5 – O objeto de dados 
“Cartão Fidelidade” 
pertencente ao processo 
“Implantar política de 
logística” contradiz 30% o 
processo “Reduzir despesas”; 
 
6 – A atividade “Manter 
sistema de segurança 
(vigilância) ativa” 
pertencente ao processo 
“Implantar política de 
segurança” contradiz 60% o 
processo “Reduzir despesas” 

Incrementar participação de 
Mercado 

Estar entre as cinco 
primeiros do ramo no 
Brasil 

100%  

Aumentar o grau de 
90% dos clientes 100% - 
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satisfação dos clientes satisfeitos com a 

comodidade do serviço 
prestado (compra) 

  
 

Oferecer segurança no 
serviço prestado 

Reduzir a zero o número 
de furtos no 
estabelecimento 

100% - 

Oferecer eficiência na 
gestão de estoque 

Nunca deixar que um 
produto falte para o cliente 

100% - 

Satisfação dos empregados 
95% dos empregados 
satisfeitos 

100% - 

Capacitação dos 
empregados 

Capacitação trimestral; 
100% dos empregados 
aptos para o cargo 

100% - 

 

 Na Tabela 2, a coluna “motivo” descreve o porquê que uma meta não foi obtida; 

essa descrição é apenas para os objetivos que não atingiram 100% suas metas. A coluna 

“porcentagem” informa justamente o valor a qual cada meta está sendo atingida. Esse 

valor é calculado com base nas contradições existentes nos modelos CIM-2 e no 

relacionamento de causa/efeito entre os objetivos estratégicos explicitados no modelo 

CIM-0. Como o objetivo estratégico “Disponibilizar preços mais acessíveis que a 

concorrência” tinha uma relação de causa/efeito de 80% (ver Figura 15) o mesmo 

causou um efeito negativo de 170%, o objetivo estratégico acaba não alcançando sua 

meta e ainda causando um efeito inverso de 16%. 

5.2. Cenário 2 

Visto que os custos envolvidos na criação do sistema descrito no cenário 1, estavam 

muito alto (além de o aumento nos lucros não ter sido o esperado, gastos excessivos que 

não estavam nos planos da organização foram gerados), os analistas decidiram repensar 

a forma com que alguns processos estavam sendo modelados, ou seja, resolveram 

buscar uma solução que não elevasse tanto os custos para a organização. Com isso, a 

Figura 32 a seguir exibe as alterações feita no processo ilustrado na Figura 31. Foi 

decidido não alterar o processo “Implantar política de segurança” (que também 

contradiz o objetivo estratégico Aumentar lucros – ver Anexo II – Modelos CIM-2 

existentes para o exemplo da CompreFácil), porque os analistas acharam que da forma 

que o mesmo se encontra já está adequado para os interesses da organização. 
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Figura 32: Processo de Negócio "Implantar política de lostística". 

 

 A alteração existente no processo da Figura 32 foi a total modificação do 

subprocesso “Manter disponibilidade dos produtos sob medida”, que eliminou as 

atividades de “Analisar padrões de consumo dos clientes (Análise Psicográfica)”, 

“Identificar vendas indiretas (Vendas Casadas)”, “Identificar variação no consumo de 

produtos” e “Identificar produtos Sazonais”; acrescentando apenas duas atividades: 

“Identificar fluxo de saída dos produtos” e “Fixar quantidade mínima necessária para o 

estoque”. A eliminação desses elementos foi feita na tentativa de diminuir os gastos 

presente na construção do sistema e com isso, diminuir os gastos exessivos presesntes 

na Tabela 2. 

Com essa modificação, o processo “Implantar política de logística” passa a 

contradizer as atividades “Informar Quantidade necessária para compra” e “Manter 

quantidade mínima suficiente dos produtos nas prateleiras” existentes no processo 

“Efetuar Venda Eficiente” além da atividade “Encontrar produtos que necessita” 

existente no processo “Manter estoque sob controle”. Após a realização das 

modificações nos modelos CIM-2, resta apenas invocar o serviço de verificação de 

consistência dos objetivos estratégicos para obter uma saída informando qual/quais 

objetivos estratégicos foram ou deixaram de ser atingidos. A Tabela 3 abaixo exibe o 

resultado do serviço para o cenário nesta seção 



 

85 

 
Tabela 3:Verificação de consistência - Cenário 2 

Objetivos Estratégicos Metas Porcentagem Motivo 

Aumentar lucros 
Aumentar 15% em relação 
ao ano anterior 

45,65% 1 - O objetivo estratégico 
“Disponibilizar preços mais 
acessíveis que a 
concorrência” causa um 
efeito negativo de 60% 
 
2 - O objetivo estratégico 
“Aumentar o grau de 
satisfação dos clientes” causa 
um efeito negativo de 
35,66% 

Disponibilizar preços 
mais acessíveis que a 
concorrência 

 

Reduzir em 5% o valor total 
da venda 
 

40% 1 – A atividade “Manter 
sistema de segurança 
(vigilância) ativa” pertencente 
ao processo “Implantar 
política de segurança” 
contradiz 60% o processo 
“Reduzir despesas” 

Incrementar participação 
de Mercado 

Estar entre as cinco 
primeiros do ramo no Brasil 

100% - 

Aumentar o grau de 
satisfação dos clientes 

90% de clientes satisfeitos 
com a comodidade do 
serviço prestado (compra) 

64,34% 1 – O Subprocesso: “Manter 
disponibilidade dos produtos 
sob medida” pertencente ao 
processo “Implantar política 
de logística” contradiz 50% a 
atividade “Informar 
quantidade necessária para 
compra”; 
 
2 – O Subprocesso: “Manter 
disponibilidade dos produtos 
sob medida” pertencente ao 
processo “Implantar política 
de logística” contradiz 40% a 
atividade “Encontrar produtos 
que necessita”; 
 
3 - O objetivo estratégico 
“Oferecer eficiência na gestão 
de estoque” causa um efeito 
negativo de 11,98% 

Oferecer segurança no 
serviço prestado 

Reduzir a zero o número de 
furtos no estabelecimento 

100% - 

Oferecer eficiência na 
gestão de estoque 

Nunca deixar que um 
produto falte para o cliente 

88,02% 1 – O Subprocesso: “Manter 
disponibilidade dos produtos 
sob medida” pertencente ao 
processo “Implantar política 
de logística” contradiz 90% a 
atividade “Manter quantidade 
mínima suficiente dos 
produtos nas prateleiras”; 

Satisfação dos 
empregados 

95% dos empregados 
satisfeitos 

100% - 
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Capacitação dos 
empregados 

Capacitação trimestral; 
100% dos empregados aptos 
para o cargo 

100% - 

  

 Como pôde ser visto na Tabela 3, mudanças benéficas ocorreram na perspectiva 

financeira em relação a mesma perspectiva existente na Tabela 2 do cenário 1. 

Houveram ganhos consideráveis tanto no objetivo estratégico “Aumentar Lucros” 

quanto no objetivo “Reduzir Custos”, que embora não tenha atingido 100% de sua meta, 

não gerou gastos para a organização, como foi o caso do cenário 1. Em se tratando das 

demais perspectivas, a história foi totalmente diferente, pois enquanto que no cenário 1 

os objetivos “Aumentar o grau de satisfação dos clientes” e “Oferecer eficiência na 

gestão de estoque”, atingiam 100% de suas metas, no cenário 2 esse número foi de 

apenas 64,34% e 88,02% respectivamente.  A vantagem de fazer uso dessas 

verificações de consistência, é que estando de posse das duas tabelas geradas pelo 

serviço, fica a cargo do analista de negócio e de processos decidir a prioridade da 

organização, ou seja, verificar qual dos cenários deve ser abordado pela mesma. Ou 

então se preferir, os analistas podem gateway alterar quantas vezes quiserem os modelos 

CIM-2 (criação de um novo cenário), até se chegar à um resultado satisfazível, 

poupando a organização de tomar qualquer decisão equivocada. 

5.3. Análise dos resultados obtidos 

Nesta seção, relatamos a experiência de uso do processo de alinhamento estratégico 

proposto tomando como base o exemplo da empresa CompreFácil. Para analisar os 

resultados obtidos foi usada a abordagem GQM (Goal/Question/Metric) [Basili et al. 

1994], que é uma abordagem orientada a metas e utilizada em engenharia de software 

para avaliação de produtos e processos de software. GQM parte do princípio de que 

toda coleta dos dados deve ser baseada num fundamento lógico, em um objetivo ou 

meta, que é documentado explicitamente. O primeiro passo nessa abordagem é definir 

metas a serem alcançadas na avaliação. Após a identificação das metas, um plano GQM 

é elaborado para cada meta selecionada. O plano consiste, para cada meta, em um 

conjunto de questões quantificáveis que especificam as medidas adequadas para sua 

avaliação [Basili et al. 1994]. As questões identificam a informação necessária para 

atingir a meta e as métricas definem operacionalmente os dados a serem coletados para 

responder as perguntas. A Tabela 4 a seguir exibe o resultado da análise feita a partir 
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das iniciativas do mapa estratégico BSC até as atividades dos processos de negócio da 

CompreFácil. 

Tabela 4: Análise dos resultados 

Meta 1: Avaliar o modelo KAOS derivado a partir do mapa estratégico 

BSC. 

Questão 1.1: Há elementos no modelo KAOS que não tenham sido modelados 

com o uso das regras de mapeamento definidas no processo de 

alinhamento? 

Métrica  1.1: Completude do mapeamento 

Resultado 1.1: Na verdade, o mapeamento entre o modelo KAOS e o mapa 

estratégico BSC dar-se exclusivamente para o elemento goal 

presente na abordagem KAOS que deve refletir e refinar as 

iniciativas presentes no mapa. O restante dos elementos como: 

agentes, obstáculos, requisitos, propriedades de domínio, 

especulações e etc, devem ser elaborados de forma manual por parte 

do analista GORE. A falta de automação acontece devido a sua 

complexidade e elevado grau de raciocínio requerido. Para ilustrar 

esse fato, vamos supor que a empresa CompreFácil tenha um 

objetivo estratégico de vender computadores a preços mais 

acessíveis a classe de usuários C, cuja iniciativa estabelecida para 

esse objetivo estratégico seja diminuir os custos na fabricação das 

peças. Uma automação computacional para obtenção de um modelo 

orientado a objetivos levando em consideração o cenário descrito 

para organização CompreFácil é uma tarefa praticamente inviável, já 

que não existe uma resposta exata sobre que refinamento cumprir. 

Além disso, muitas variáveis estão envolvidas, como por exemplo: 

ambiente, clientes, fornecedores, políticas e etc., fazendo com que a 

elaboração desse modelo computacional seja extremamente cara e 

sem garantia de corretude. Contudo é válido salientar que a 

construção desse modelo, mesmo que não seja automatizado, serve 

como uma ponte de ligação entre a estratégia de negócio e os 

processos de negócio da organização, descrevendo os passos 
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necessários para se atingir suas metas. 

Questão 1.2: A partir de qualquer elemento descrito no modelo KAOS é possível 

se chegar ao seu representante direto no mapa BSC ? 

Métrica 1.2: Rastreabilidade entre os elementos 

Resultado 1.2: Sim. Isso ocorre devido ao propósito da própria abordagem KAOS. 

Por exemplo, como visto na Figura 16 todo e qualquer refinamento 

realizado usando essa proposta é feita em forma de árvore com o 

intuito de responder duas perguntas: “Por que” e “Como”. Isso 

significa analisar e rastrear os elementos que representam aspectos 

relevantes para o modelo. Ex: Se fizermos uma leitura top-down de 

um modelo KAOS (nesse caso a Figura 16Figura 16) teremos a 

seguinte visão: “Como faço para efetuar uma venda eficiente? 

Validando o pagamento do cliente, mantendo o cadastro do cliente, 

emitindo a nota fiscal e etc. E como faço para validar o pagamento 

do cliente? Disponibilizando formas de pagamentos tal como: 

cartão, cheque, dinheiro e etc. E como faço para validar o cartão?...”. 

Em contrapartida, se fizermos uma leitura botton-up do mesmo 

modelo teremos a seguinte visão: “Por que eu tenho que 

disponibilizar cartão como forma de pagamento para o cliente? 

Porque é necessário como uma possibilidade para validar seu 

pagamento. E por que é necessário validar o pagamento do cliente? 

Porque é almejado ter-se uma venda eficiente a fim de obter um 

objetivo estratégico descrito no mapa estratégico.” Ao se chegar no 

mapa estratégico o próprio BSC já define suas técnicas de 

rastreabilidade, que são os casos das metas (que indica o nível de 

desempenho ou a taxa de melhoria necessária) e os indicadores (que 

indica como serão medidos e acompanhados o sucesso do alcance 

Meta 2: Avaliar o modelo de processo de negócio derivado a partir do 

modelo KAOS 

Questão 2.1: Há elementos no modelo de processo de negócios que não tenham 

sido modelados com o uso das regras de mapeamento definidas no 

processo de alinhamento? 

Métrica 2.1: Completude do mapeamento 



 

89 

 

Resultado 2.1: Não. Todos os elementos incluindo: atividades, gateways, eventos, 

fluxos (seqüencial, mensagem e associção), swinlanes, anotações e 

etc foram devidamente mapeados graças ao poder de representação 

existente na abordagem KAOS. Também foram criadas regras de 

transformações para automatização do mapeamento. 

Questão 2.2: A partir de qualquer elemento descrito no modelo de processo de 

negócio é possível se chegar ao seu representante direto no modelo 

KAOS ? 

Métrica 2.2: Rastreabilidade entre os elementos 

Resultado 2.2: Com exceção dos novos elementos adicionados no modelo gerado 

para fazer seu refinamento, sim. Esse refinamento é necessário 

quando o analista já efetuou a transformação entre os modelos, 

obteve seu resultado final, mas ainda não se satisfez com o mesmo. 

Isso geralmente acontece porque nem sempre é apropriado e 

aconselhável colocar tudo em um único modelo e mapeá-lo para o 

destino em uma única etapa. Deve ficar claro, portanto, que essa 

limitação de não poder rastrear os novos elementos adicionados ao 

modelo refinado é suprido através da atividade de interligação dos 

modelos descrito na Seção 3.3. 

  

Analisando o resultado da Tabela 4 pode-se perceber que a união das tarefas de obter o 

modelo KAOS a partir do mapa BSC e consequentemente obter o modelo de processo 

de negócio a partir do modelo KAOS traz benefícios tanto para os analistas (negócio, 

GORE e de processo) quanto para a organização que o aplica. Os benefícios para os 

analistas são a primeira a vista, a facilidade e comodidade que eles terão em rastrear os 

elementos em cada um dos modelos distintos, e o de conseguir obter de forma 

padronizada versões iniciais dos processos de negócio. Já o benefício por parte da 

organização, nada mais é que uma conseqüência direta da boa atuação dos analistas 

frente ao processo proposto, ou seja, o alinhamento estratégico. Portanto, essa união 

gera mais do que apenas modelos de processos de negócio, ela gera relacionamentos de 

associações entre objetivos organizacionais e as atividades dos processos de negócio, 

possibilitando assim, uma ação coordenada entre o mundo dos negócios e o mundo da 

TI. 
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6. Trabalhos Relacionados  

Esse capítulo apresenta um resumo das principais pesquisas realizadas na área de 

alinhamento estratégico que adotam algum tipo de modelo para tentar diminuir a lacuna 

existente entre a estratégia de negócio e a estratégia de TI.  O capítulo está organizado 

por três similaridades: (i) modelos de governança de TI; (ii) modelos de melhores 

práticas derivados e/ou evoluídos dos modelos de governança de TI; e (iii) modelos 

conceituais de alinhamento estratégico. 

6.1. Modelos de Governança de TI 

Nesta seção serão apresentados os principais modelos de governança de TI em voga 

atualmente, citados no meio acadêmico e profissional: COBIT e ITIL. 

6.1.1. O modelo COBIT 

O COBIT (Control Objectives for information and related Technology) foi criado em 

1994 pela ISACF (Information Systems Audit and Control Foundation) [ISACA, 2000], 

a partir do seu conjunto inicial de objetivos de controle, e vem evoluindo através da 

incorporação de padrões internacionais técnicos, profissionais, regulatórios e específicos 

para processos de TI. Em 2007, houve uma atualização incremental (versão 4.1), cujo 

foco foi orientado a uma maior eficácia dos objetivos de controle e dos processos de 

verificação e divulgação dos resultados. Os controles definidos pelo COBIT são 

políticas, procedimentos, práticas e estrutura organizacional que devem ser seguidos 

para se assegurar de que os objetivos de negócio serão alcançados e que eventos 

indesejáveis serão prevenidos, detectados e corrigidos. 

O COBIT 4.1 trata TI em 4 dimensões, denominados Domínios: 

• Planejar e Organizar: Implica uma visão estratégica para a Governança 

de TI, que busca a melhor realização dos objetivos organizacionais na 

área tecnológica; 

• Adquirir e Implementar: Qualifica tanto a Identificação de soluções a 

serem desenvolvidas e/ou adquiridas como a implementação e integração 

ao ambiente, assegurando que o ciclo de vida destas soluções é adequado 

ao ambiente organizacional; 

• Entregar e Suportar: Domínio responsável em verificar o tratamento de 

serviços demandados pelos processos de Negócios, recursos para a 

continuidade operacional, o treinamento e a segurança das operações. É 
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neste domínio que se assegura a entrega de informações através do 

processamento de dados dos sistemas aplicativos, bem como todo o 

suporte necessário para sua operação no mal ou em situações anômalas; 

• Monitorar: Administra o processo de controles da organização de TI e a 

garantia de independência nas Auditorias existentes. É fundamental para 

avaliar contínua e regularmente a qualidade e a conformidade dos 

controles implantados. 

Nesses 4 domínios existem, de forma detalhada, 34 processos de controles de alto nível 

e para estes processos foram criados 318 objetivos de controles necessários para analisar 

e atender aos requisitos de TI e, conseqüentemente, aos objetivos do Negócio.  

6.1.2. O modelo ITIL 

A ITIL ( Information Technology Infrastructure Library) [OGC, 2002] foi desenvolvida 

pelo CTTA (Central Computer and Telecommunications Agency) no final dos anos 80 

com o intuito de criar uma abordagem de melhores práticas para gerenciar a utilização 

eficiente e responsável dos recursos de TI, independentemente de fornecedores e 

aplicável a organizações como necessidades técnicas e de negócio distintas.  

 A versão 3 da ITIL (denominada V3), lançada em maio de 2007, representa uma 

grande evolução em relação à versão anterior, pois organiza os processos de 

gerenciamento de TI em uma estrutura de ciclo de vida. Além disso, a ITIL V3 

demonstra a maturidade que a disciplina de gerenciamento de TI adquiriu ao longo do 

tempo, trazendo e enfatizando conceitos como integração de TI ao negócio, portfolios 

dinâmicos de serviços e mensuração do valor do negócio. 

 A ITIL pode ser considerada como uma fonte de boas práticas utilizadas pelas 

organizações para estabelecer e melhorar suas capacitações em gerenciamento de TI, e 

possui como principais componentes:  

• Núcleo da ITIL: orientações de melhores práticas aplicáveis a todos os 

tipos de organizações que fornecem serviços para um negócio; 

• Orientação Complementar a ITIL: conjunto de publicações 

complementares destinadas a especializar a implementação e a utilização 

das práticas do Núcleo para diferentes setores empresariais, tipos de 

empresa, plataformas tecnológicas e etc; 

• Estratégia de Serviço: orienta sobre como as políticas e processos de 

gerenciamento podem ser desenhadas desenvolvidas e implementadas; 
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• Operação de Serviço: descreve a fase do ciclo de vida do gerenciamento 

de TI que é responsável pelas atividades do dia-a-dia; 

• Melhoria do serviço continuada: orienta através de princípios, práticas e 

métodos de gerenciamento da qualidade, sobre como fazer 

sistematicamente melhorias incrementais e de larga escala na qualidade 

dos serviços, nas metas de eficiência operacional, na continuidade dos 

serviços e etc. 

 

6.2. Modelos de melhores práticas derivados dos modelos de Governança de 

TI 

Nas duas últimas décadas vem surgindo e sendo elaborada uma série de modelos de 

melhores práticas para TI. Alguns desses modelos são originais e outros são derivados 

e/ou evoluídos dos modelos de governança de TI. Nesta seção serão apresentados 

alguns dos modelos de melhores práticas derivados dos modelos de governança de TI 

existentes atualmente. 

6.2.1. Tomando decisões corretas de gerência de TI para resultados 

superiores 

O trabalho de [Weill e Peter, 2004] segue o princípio de que as informações 

corporativas e a tecnologia necessária para suportá-las não podem ser tradadas 

isoladamente, devendo a TI ser considerada uma parte integrante da estratégia de 

negócio, em vez de simplesmente encontrar um meio de torná-la viável. O principal 

objetivo desse trabalho é contribuir para o sucesso da entrega de produtos e serviços a 

partir das perspectivas de negócio com um foco mais acentuado no controle que na 

execução. O controle é definido como um conjunto de políticas, procedimentos, práticas 

e estruturas organizacionais desenvolvidas para dar uma garantia razoável de que os 

objetivos de negócios serão atingidos e de que os eventos indesejáveis serão prevenidos 

ou mesmo detectados e corrigidos. A dinâmica do controle é bastante trivial: as 

informações extraídas dos modelos de processo de TI são comparadas aos objetivos, e 

ações corretivas/preventivas são empreendidas para a melhoria do processo.  

 Para o direcionamento das medições, para cada modelo do processo de negócio é 

estabelecido um modelo de maturidade baseado no modelo COBIT (em níveis), através 

do qual uma organização poderá ser avaliada como: 
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• Nível 0 (Inexistente): Processos não são aplicados; 

• Nível 1 (Inicial): Processos são esporádicos e desorganizados, com 

abordagens sendo aplicadas caso a caso; 

• Nível 2 (Repetitivo mas Intuitivo): Processos seguem um padrão de 

regularidade, com alta dependência do conhecimento dos invidivíduos; 

• Nível 3 (Definido): Processos são padronizados, documentados e 

comunicados; 

• Nível 4 (Gerenciado e Mensurável): Processos são monitorados e medidos 

quanto a conformidade com os procedimentos, e ações são tomadas quando 

os resultados não são efetivos; 

• Nivel 5 (Otimizado): Boas práticas são seguidas e automatizadas, com base 

em resultados de melhorias contínuas  e de ações de modelagem de 

maturidade junto a outras empresas. 

 

Segundo [Weill e Peter, 2004] através destes modelos de maturidade a 

organização terá condições de (i) mapear sua situação atual; e (ii) estabelecer e 

monitorar passo a passo as melhorias dos processos rumo a estratégia da organização. 

6.2.2. Otimização do retorno dos investimentos relacionados a TI 

O trabalho de [Williams, 2005] provê diretrizes, processos e práticas de apoio para 

auxiliar a gerência em assegurar que as organizações obtenham o máximo de retorno 

dos investimentos em TI para suporte ao negócio, a um custo razoável e com um nível 

de risco conhecido e aceitável. Do ponto de vista do alinhamento estratégico, esse 

trabalho pode ser considerado como um complemento ao nosso processo, uma vez que 

aborda a tomada de decisões em relação aos investimentos em TI baseados nas 

melhores práticas, tais como CMMI (Capability Maturity Model Integration), PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge) e etc. Entretanto, são processos cujo 

implementação demanda uma mudança cultural bastante intensa, além de métodos e 

técnicas analíticas sobre itens de informação (por exemplo, dados de custos dos 

atributos dos processos organizacionais, dados de concorrentes, da indústria) relevantes 

para o negócio e para a operação de TI. 

 Segundo [Williams, 2005] um dos grandes problemas para o CIO é demonstrar o 

valor dos investimentos em TI. Muitas vezes um investimento é necessário para 
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responder a um crescimento vegetativo do negócio ou para mitigar riscos (que é uma 

coisa que depende muito da cultura organizacional de cada empresa). Em ambos os 

casos, os executivos não entendem por que gastar dinheiro com TI. Ainda segundo o 

trabalho o entendimento dos analistas de negócio acerca de TI, seu potencial e seu 

impacto no negócio, facilitaria a implantação desse modelo, vislumbrando os seguintes 

benefícios: 

• Aumento do entendimento e a transparência dos custos, riscos e 

benefícios dos investimentos de TI; 

• Aumento da probabilidade da seleção dos melhores investimentos, ou 

seja, aqueles que trazem maiores benefícios e retorno para o negócio; 

• Aumento da possibilidade de sucesso dos investimentos; 

• Investimentos alinhados com a estratégia da organização; 

• A comunicação entre TI e negócio fica facilitada; 

• Possibilidade de alinhar rapidamente os investimentos face as mudanças 

no negócio. 

6.2.3. Um modelo de contribuição para a melhoria dos processos de negócio 

da organização 

 
De acordo com Tonini [Tonini, 2005] o modelo descrito nesse trabalho é um sistema 

abrangente e flexível para alcançar, sustentar e maximizar o sucesso organizacional. É 

singularmente impulsionado por uma estreita compreensão das necessidades dos 

clientes, pelo uso disciplinado de fatos, dados e análise estatística e pela atenção 

diligente à gestão, melhoria e reinvenção dos processos de negócio. O objetivo principal 

do modelo de alinhamento descrito nesse trabalho é a melhoria do desempenho do 

negócio através da melhoria do desempenho dos processos.  

 A implantação desse modelo tem como alicerce a metodologia DMAIC, que 

significa “Define, Measure, Analyze, Improve and Control”, e que evidência as etapas 

de sua aplicação. Suas principais atividades são: 

• Identificar processos essenciais e clientes-chaves: tem por objetivo a 

obtenção do conhecimento sobre os processos de negócio mais críticos 

para a organização e o entendimento sobre como esses processos 

interagem com os clientes. Como resultado, obtém-se o entendimento 

sobre quais processos agregam valor para os clientes, quais produtos e 
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serviços são, de fato, entregues para os clientes e como os processos 

fluem na organização entre os departamentos e divisões; 

• Definir as necessidades dos clientes: tem por objetivo o estabelecimento 

de padrões de desempenho a partir da “voz do cliente”, ou seja, com base 

em informações sobre os requisitos dos clientes para os produtos e 

serviços, de forma que o atendimento a tais requisitos possa ser medido e 

que sejam desenvolvidas formas de captar o que o cliente realmente 

requer. Como resultado desta etapa, obtém-se uma lista de requisitos dos 

clientes dos produtos e dos serviços associados; 

• Medir o desempenho atual: tem por objetivo avaliar o desempenho dos 

processos que geram produtos e serviços para os clientes e estabelecer 

um processo de medição e análise para realizar suas medições. Os 

resultados dessa atividade auxiliarão a organização a descobrir mais 

sobre os pontos em que precisa melhorar; 

• Priorizar, analisar e implantar melhorias: tem por objetivo a identificação 

das oportunidades de melhoria que agregarão valor para o cliente, o 

desenvolvimento de soluções para os processos e a implantação das 

melhorias de alto impacto. Como resultado obtêm-se as prioridades 

definidas, as soluções de melhoria, os novos processos ou os processos 

ajustados. 

 

6.3. Modelos conceituais do alinhamento estratégico 

Nesta seção serão apresentados os principais modelos conceituais de alinhamento 

estratégico existente no meio acadêmico. 

6.3.1 O modelo de Henderson e Venkatraman 

O modelo de alinhamento entre as estratégias de negócio e as estratégias de TI de 

Henderson e Venkatraman [Henderson e Venkatraman 1993] encontra-se apresentado na 

Figura 33Figura 33: Modelo de Alinhamento de Estratégias de Negócio e Estratégias de 

TI. Os autores tiveram a preocupação de formalizar os componentes estratégicos, tanto 

do negócio quanto da TI, e assegurar a similaridade dos processos, mostrando que eles 

podem caminhar em paralelo ou suportar um ao outro, em determinados momentos. Os 

caminhos de integração estão representados em mão dupla, mostrando relevância na 
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multidimensionalidade do modelo, bem como no fluxo contínuo dos processos. 

 

Figura 33: Modelo de Alinhamento de Estratégias de Negócio e Estratégias de TI 

 

Seu conceito de alinhamento é construído sobre dois níveis: adequação 

estratégica e integração funcional. O primeiro, adequação estratégica, reflete a 

necessidade de considerar as relações entre os domínios externos (estratégia 

organizacional) e internos (infra-estrutura organizacional) para desenvolver as 

competências e maximizar o desempenho. O segundo, integração funcional, ocorre por 

meio do alinhamento estratégico dos objetivos da TI com as estratégias, objetivos e 

competências fundamentais do negócio. Neste nível, o plano estratégico de negócio e o 

plano estratégico de tecnologia de informação devem ser integrados por meio do 

mapeamento dos sistemas e das informações estratégicas diretamente relacionadas com 

as estratégias de negócio, sustentando os objetivos do negócio e contribuindo 

significativamente para a identificação de novas oportunidades de negócio [McFarlan, 

1984; Porter, 2001]. 

6.3.2. O modelo de Brodbeck  

O modelo elaborado por Brodbeck [Brodbeck, 2001] tem como objetivo estruturar e 

operacionalizar o alinhamento estratégico entre os planos de negócio e TI não somente 

na formulação da estratégia, como é o caso do modelo de Henderson e Venkatraman, 

mas também, na implementação do processo de planejamento. Ao modelo de Henderson 

e Venkatraman são incorporados conceitos associados à gestão integrada das 

organizações. É considerada também a crescente utilização de ferramentas de TI 
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promotoras de alinhamento por meio dos sistemas de gestão integrada (ERP). Esse 

modelo estende o modelo de Henderson e Venkatraman na intenção de desenvolver um 

modelo operacional de alinhamento, completando a lacuna do alinhamento contínuo 

durante todo o planejamento. Os elementos incorporados em seu modelo são: 

• Método de implementação do plano estratégico;  

• Comprometimento;  

• Recursos despendidos;  

• Melhoria dos processos e identificação de novos projetos 

estratégicos.  

 Em resumo, o modelo proposto por Brodbeck (2001), tem como principal 

contribuição, a construção de um arcabouço para identificar o alinhamento nas etapas de 

formulação e de implementação do processo de planejamento.  

6.3.3. O modelo de Reich 

O modelo de alinhamento (Figura 34) encontrado por Reich [Reich, 1992] representa o 

grau de consistência e atendimento entre os objetivos de negócio e os objetivos de TI. O 

modelo apresenta três níveis de alinhamento dos objetivos organizacionais: alinhamento 

dos objetivos corporativos de TI com os objetivos corporativos de negócio; alinhamento 

dos objetivos corporativos de TI com os objetivos de negócios das unidades de negócios 

(UN); e alinhamento dos objetivos de TI com os objetivos de negócios das UN. 
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Figura 34: Modelo de Alinhamento a Nível Corporativo entre os Objetivos de Negócio e de TI 

 

O importante deste modelo é o foco na processo (como) do alinhamento e não 

no produto do mesmo (resultados). Para a autora, existem dois grandes processos e 

estágios na formulação das estratégias de negócio e de TI: o processo intelectual e o 

processo social. O primeiro elemento é influenciado pela metodologia de formulação 

dos componentes estratégicos (missão, objetivos e planos) e a compreensão das 

atividades de planejamento, visando a identificação dos principais fatores de influência 

no alinhamento (causa). Neste elemento, foi buscada a consistência interna entre a 

missão, os objetivos e o plano de negócio e de TI e o balanceamento dos mesmos com 

relação ao ambiente externo da organização (validade externa). 

O segundo elemento diz respeito ao conhecimento dos participantes no processo 

de planejamento (da empresa, do negócio, do ambiente externo, etc.). Ele foi medido 

através da verificação do grau de validade externa e consistência interna dos planos bem 

como do nível de entendimento dos planos pelos executivos da organização, visando 

identificar os efeitos do alinhamento nas organizações. Neste elemento foi buscado o 

nível de compreensão mútua e engajamento dos membros da organização com a missão, 

objetivos e respectivos planos de negócios e de TI. 
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6.4. Comparação 

Para efeitos comparativos das abordagens dos trabalhos listados acima com a nossa, 

categorizamos as principais informações envolvidas nesses trabalhos na tabela abaixo. 

Os critérios utilizados estão de acordo com as necessidades primordiais enumeradas em 

[Mukerji e Miller, 2003], a qual são as exigências chave para o sucesso das abordagens 

orientadas a modelos, são eles: (i) rastreabilidade – que é a capacidade de traçar todo o 

histórico existente das transformções e poder informar que meta ou plano não foram 

atingidos através de informações previamente registradas; (ii) software de apoio – que é 

a forma de facilitar seu uso e consequentemente sua adoção pelos usuários; (iii) 

automatização – é o ato de automatizar o processo de transformação entre os modelos; 

(iv) completude – que é a qualidade ou estado do que é completo frente às 

transformações existentes; e (v) Extensível – que é a opção de tornar tanto o processo 

quanto a ferramenta de apoio de fácil extensão. 

 

Tabela 5: Quadro comparativo das abordagens 

Critérios 

Abordagens 
Rastreabilidade 

Software 

de apoio 
Automatização Completude Extensível 

O modelo COBIT SIM SIM NÃO SIM SIM 

O modelo ITIL NÃO SIM NÃO SIM SIM 

Tomando decisões corretas 

de gerência de TI para 

resultados superiores [Weill 

e Peter, 2004] 

SIM NÃO NÃO SIM SIM 

Otimização do retorno dos 

investimentos relacionados 

a TI [Williams, 2005] 

SIM NÃO NÃO NÃO SIM 

Um modelo de 

contribuição para a 

melhoria dos processo de 

negócio da organização 

[Tonini, 2005] 

SIM NÃO NÃO SIM SIM 

O modelo de Henderson e 

Venkatraman [Henderson e 

Venkatraman 1993] 
SIM NÃO NÃO SIM SIM 
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O modelo de Brodbeck 

(Brodbeck, 2001) SIM NÃO NÃO SIM SIM 

O modelo de Reich [Reich, 

1992] SIM NÃO NÃO SIM SIM 

Nossa Abordagem 
SIM SIM SIM SIM SIM 

 

A relação entre o COBIT e ITIL como modelos de governança de TI mostra que 

ambos contém meios de se obter o alinhamento estratégico. Outro detalhe também que 

deve ser mencionado é que eles são complementares, já que enquanto um foca seus 

processos para o que deve ser feito na governança de TI (COBIT), o outro foca em 

como devem ser implementados os processos operacionais de TI (ITIL). Um dos pontos 

negativos do seu uso é que eles não direcionam sua atençao somente no alinhamento 

estratégico, mas sim em todas as variáveis envolvidas em projetos de governança, tais 

como riscos de projeto, qualificação de fornecedores, realização de benchmarking, 

retorno de investimento e etc. Isso causa desconforto, já que ainda não fica claro como 

de fato obter o alinhamento. Uma recente pesquisa realizada pela ComputerWorld 

[COMPUTERWORLD, 2007] diz que caiu o percentual de executivos que acredita que 

o uso do COBIT e UTIL tem trazido benefícios reais aos seus negócios. Hoje, 32% 

daqueles que já o utilizam o vêem como muito crítico para o sucesso de suas metas, 

contra 43% com a mesma opinião em 2006, e 45%, em 2004. A consultoria sugere que 

as práticas britânicas possam ter chegado a um certo nível de saturação, mas afirma que 

a adoção dos modelos não tem surtido o efeito que essas companhias esperavam. 

Nos trabalhos de [Weill e Peter, 2004] e [Tonini, 2005] por sua vez, é possível 

observar que ambos definem processos que conseguem alinhar o ciclo de vida de um 

alinhamento estratégico, porém não específicam quais ferramentas (se é que existem) 

devem ser utilizados como suporte. Além disso, também não dão suporte a 

automatização (como é o caso também de todas as outras propostas). Já o trabalho de 

[Williams, 2005], é centrado em assegurar que as organizações obtenham o máximo de 

retorno dos investimentos em TI para suporte ao negócio, a um custo razoável e com um 

nível de risco conhecido e aceitável. Por fim, os modelos conceituais encontram-se em 

um alto nível de abstração, não deixando claro que passos devem ser seguidos para 

efetuar a operacionalização do alinhamento. Além disso, como visto na Tabela 5, esses 

modelos não dispõem de ferramenta de software de apoio, tampouco automatização 
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para sua implantação. O termo automatização refere-se ao fato de se conseguir obter 

um modelo de processo de negócio a partir de um modelo de negócio. 

É válido salientar que a maioria dos modelos aqui descritos podem ser aplicados 

em projetos de qualquer natureza, isso porque esses modelos abragem e tratam questões 

que não é focado apenas no alinhamento estratégico, tornando-os de certa forma 

genéricos. Em contrapartida, a nossa abordagem está completamente voltado ao 

alinhamento estratégico, podendo ser inserida em um contexto a qual as organizações 

percebem que a realização da estratégia de TI deve ser implementada a partir de 

iniciativas existentes e definidas na estratégia de negócio. Dessa forma, posiciona-se de 

forma completar aos modelos existentes provendo mecanismos concretos para auxiliar a 

obtenção do alinhamento estratégico tais como a rastreabilidade, completude e um 

software de apoio. Além disso, conta com mecanismos de automatização do processo de 

alinhamento através do formalismo MDA, o que a torna como diferencial frente às 

demais abordagens. 
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7. Conclusão 

Conforme visto e discutido nesse trabalho, ainda existe hoje uma necessidade real das 

organizações buscarem por soluções que ajudem a diminuir a lacuna existente entre o 

mundo dos negócios e o mundo da tecnologia da informação, em outras palavras, a 

busca pelo alinhamento estratégico. Pesquisas e estudos de caso têm mostrado a 

importância desse alinhamento tanto para o executivo de negócio quanto para o 

executivo de TI. De fato, os executivos de TI têm considerado o alinhamento estratégico 

como um dos objetivos principais da área de TI pela possibilidade de identificação de 

novas oportunidades de negócios e obtenção de vantagens competitivas baseadas em 

soluções de TI. Diversas técnicas e modelos de alinhamento surgiram e continuam 

surgindo com o propósito de resolver esse problema ainda em aberto. Dentre as 

principais abordagens, destacam-se: (i) BPMN [BPMI, 2004]; (ii) COBIT [ISACA, 

2000]; (iii) ITIL [OGC, 2002]; (iv) o modelo de Henderson e Venkatraman [Henderson 

e Venkatraman, 1993]; (v) o modelo de Brodbeck [Brodbeck, 2001]; e (vi) o modelo de 

Reich [Reich, 1992]. Contudo, pesquisas recentes realizadas por Volmer [Volmer, 

2007] mostram que o número de organizações que ainda não obtveram sucesso com o 

alinhamento estratégico, mesmo com o uso de abordagens para esse propósito, ainda é 

alto. 

Este trabalho surge com uma proposta de um processo de alinhamento prático e 

rastreável que toma como base para sua realização o uso de abordagens amplamente 

aceitas pelo mercado de TI e/ou pela literatura especializada, tais como: BSC [Kaplan e 

Norton, 2004], KAOS [Lamsweerde e Letier, 2003], BPMN [BPMI, 2004] e MDA 

[OMG, 2006a]. O processo proposto provê o alinhamento através da definição de 

diferentes níveis de modelos, os quais provêem uma transição continua desde a 

representação do conhecimento estratégico de uma empresa até a representação 

“operacional” das atividades de processos que visam atender a essa estratégia. O 

emprego de transformações MDA formaliza o processo de refinamento e provê 

mecanismos para garantir a restreabilidade dos elementos nos diferentes níveis de 

abstração, servindo, portanto, como uma peça fundamental para se obter produtividade e 

qualidade em uma organização. Acreditamos que ao propor esse processo de 

alinhamento, estamos dando nossa contribuição para o enrriquecimento prático do tema 

e saindo um pouco das questões filosóficas que o rondam. O processo de alinhamento é 
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apoiado por uma ferramenta implementada em Java que atende a todas as atividades do 

tipo User Task. Essa ferramenta provê um formulário de entrada para carregamento do 

mapa estratégico, scripts de transformações MDA entre o modelo CIM-1 e CIM-2, 

ambiente visual para interligar (mapear) as dependências dos elementos do CIM-2 com 

as metas do CIM-0 e, por fim, verificação de consistência entre os elementos mapeados. 

O trabalho aqui descrito apresenta as seguintes contribuições específicas: 

• Definição dos meta-modelos BSC (Mapa estratégico), KAOS e BPMN 

em ecore; 

• Especificação de regras de transformação entre os mapas estratégicos do 

BSC e entre os modelos KAOS e BPMN; juntamente com sua posterior 

implementação usando a linguagem ATL, permitindo com isso, um 

processo de automatização das transformações entre os modelos; 

• Criação de uma ferramenta de software que apóia o analista a seguir 

fielmente o processo de alinhamento proposto e disponibilização de 

serviços para ajudar o analista a manter a rastreabilidade almejada entre 

os elementos dos modelos e criar elaborações dos modelos depois de 

terem sido gerados, sem o risco de perder essas alterações; 

• Ajuda à tomada de decisões, graças ao serviço oferecido de verificar a 

consistência dos objetivos estratégicos; 

• Independência de ferramenta CASE ou ambiente de desenvolvimento, o 

que permite a utilização do processo seja feita em conjunto com as 

ferramentas disponíveis no mercado, desde que tais ferramentas sejam 

capazes de exportar e importar seus modelos através de XMI. Esta 

característica permite que a abordagem possa ser utilizada em diferentes 

ambientes de desenvolvimento ecom diferentes versões dos mesmos. 

• A ferramenta permite sua extensão visando a definição de novas 

transformações, graças à sua implementação baseada em JMI; 

 Essas características permitem que a abordagem atenda ao objetivo do trabalho 

descrito na Seção 1.2. Porém apesar dos benefícios acima apresentados existem algumas 

limitações que devem ser tratadas em trabalhos futuros. Dentre essas limitações pode-se 

destacar: 
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• Uso de outros repositórios, além do Eclipse EMF, para armazenamento 

e manipulação do modelos; 

• Apesar de se usar o padrão XMI como entrada e saída das 

transformações existentes, a ferramenta desenvolvida para apoiar o 

processo de alinhamento não suporta alguns formatos de arquivos XMI 

de ferramentas de modelagem para representar Diagramas de Classes 

como, por exemplo, a MagicDraw [MagicDraw, 2009]. Como 

conseqüência, não se consegue transportar somente a representação 

gráfica do diagrama de classes, sendo nesse caso necessário redesenhar o 

modelo de classes. Por exemplo, em um diagrama de classes feito no 

MagicDraw, todo o posicionamento dos elementos para renderização da 

imagem é mapeado no arquivo XMI usando o mecanismo de extensão e 

com isso MagicDraw utiliza tags específicas, as quais não são esperadas 

pela transformação; 

• Definição e implementação de regras de transformação inversa (das 

atividades dos processos de negócio para as iniciativas dos objetivos 

estratégicos); 

•  As definições das transformações são especificadas diretamente em 

arquivos XML. A utilização de uma notação gráfica exigiria a 

implementação de um ambiente de modelagem para a definição das 

transformações de forma visual, o que não é objetivo deste trabalho. No 

entanto, seria necessário estender a ferramenta para manter os analistas 

centrados em uma única ferramenta; 

• Uso desse processo em um projeto e organização real a fim de testar sua 

eficácia frente ao alinhamento estratégico; 

 
A ferramenta implementada para esse trabalho encontra-se disponível no 

repositório http://labdist.dimap.ufrn.br/svn/repos/mapeamento_estrategia/ sob login 

“guest”.  
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Anexo I – Modelos CIM-1 existentes para o exemplo da CompreFácil 

 

 

 
Figura 35: Efetuar venda eficiente 

 

 

Figura 36: Manter estoque sob controle 

 

 

 
Figura 37: Implantar política logística 
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Figura 38: Requisitar produtos para estoque 

 

 

 

 
Figura 39: Implantar política de segurança 
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Anexo II – Modelos CIM-2 existentes para o exemplo da CompreFácil 

 

 

 
Figura 40: Implantar política de logística (Referente ao cenário 1) 

 

 

 

 
Figura 41:Implantar política de logística (Referente ao cenário 2) 
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Figura 42: Requistar produtos para estoque 

 

 

 

 
Figura 43: Implantar política de segurança 
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Anexo III – Representação visual dos elementos KAOS 

 

Tabela 6: Representação dos elementos KAOS 

 

Objeto Figura 

Goal/Subgoal  

Refinamento  

Requisito  

Especulação 

            

Obstáculo  

Propriedade de Domínio  

Agente 
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Anexo IV – Representação visual dos elementos BPMN 

 

Tabela 7: Representação dos elementos BPMN. 

 

Objeto Figura 

Evento  

 

 

 

Atividade 

 

 

Gateway  

Swimlane  

Artefato 

 

Objeto de Conexão  

 

Início Fim 

Tarefa Subprocesso 

XOR OR AND 

Objeto de dados Grupo Anotação 

Seqüência 

Associação 

Mensagem 

Intermediário 


