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Abstract 
 

A Business Rules Management System (BRMS) is a software solution, based on the concept of 

Business Rules Engine, to define, execute, monitor and maintain the decision logic used by Enterprise 

Information Systems in order to determine enterprise tactical actions. In order to provide flexibility to 

Information Systems regarding the variability and complexity of the business rules, experts have 

developed great efforts in the analysis, design and implementation of flexible and independents 

solutions for business rules management and their respective integration with systems already in 

production. As consequence, several techniques and solutions have been proposed for that, providing 

an already relevant state of the art. 

The objective of this work, apart from providing the fundamental concepts of business rules and existing 

tools for their management, was to analyze, model and implement a BRMS, named PropertyField 

Manager, in order to support the decision logic used by software solutions provided by Audatex Brazil 

to their customer and partner. Audatex Brazil has a considerable number of partners and customers in 

Brazilian financial industry, concretely in Auto Insurance sector, providing Enterprise Solutions for fifteen 

of the biggest Insurance Companies.  

In this context, the problem was that, each insurance company has its own set of business rules with 

consequently affect their business processes, and before this solution, it was almost frequent that every 

complex change or addition of rules a new release deployment were required. As proposed solution, 

PropertyField Manager was implemented as software solution to execute and infer business rules 

independently of the IS logic.  

 

Keywords: Business Rules, Business Rules Management, Business Rules Management Systems, 

PropertyField Manager. 
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Resumo 
 

Um Sistema de Gestão de Regras de Negócio é uma solução de software, baseada no conceito de 

motores de regras de negócio, para definir, executar, monitorar e manter a lógica de decisão usada 

pelos Sistemas de Informação empresariais, a fim de determinar ações táticas da organização. Com a 

finalidade de proporcionar flexibilidade aos sistemas, no que toca a variedade e complexidade das 

regras, tem-se desenvolvido esforços na análise, desenho e concretização de soluções flexíveis e 

independentes para gestão de regras de negócio e a sua respetiva integração com os Sistemas 

Empresariais. Como resultado, tem sido apresentadas várias técnicas e soluções para o problema 

enriquecendo ainda mais o estado da arte existente. 

O objetivo deste trabalho foi, para além de fornecer os conceitos fundamentais sobre regras de negócio 

e ferramentas existentes para sua gestão, o de analisar, modelar e concretizar um Sistema, designado 

de PropertyField Manager, para suportar a lógica de decisão usada pelos sistemas fornecidos pela 

Audatex Brasil. A Empresa possui vários parceiros na indústria financeira brasileira, com maior 

destaque no setor de seguro automóvel, pois fornece soluções para quinze seguradoras automóveis 

do Brasil. 

O problema residia no fato de que cada seguradora possuía suas próprias regras de negócio que 

afetavam os seus processos de negócio. Como consequência, sempre que houvesse uma mudança 

complexa nas regras de negócio, uma nova release era lançada. Como solução, o PropertyField 

Manager foi desenvolvido como um sistema capaz de gerir a execução das regras de negócio de forma 

independente dos sistemas de informação empresariais. 

 

Palavras-Chave: Regras de Negócio, Gestão de Regras de Negócio, Sistemas de Gestão de Regras 
de Negócio, PropertyField Manager.	

  



iv	
	

Agradecimentos 
 

 

Não obstante um trabalho de final de curso seja, na sua essência, individual, existem sempre 

contributos e apoios que não podem cair no nosso esquecimento. Nesta ordem, gostaria de endereçar 

os meus mais sinceros sentimentos de gratidão: 

Ao Professor Doutor José Borbinha, pela orientação, compreensão e disponibilidade revelada ao longo 

de todo o processo de elaboração da dissertação. Bem como pela constante motivação para que o 

mesmo fosse cada vez melhor. 

A Audatex Brasil, na pessoa do seu COO Ícaro Varsoni e do seu Arquiteto de Software Airton Melo, por 

me terem permitido abraçar o desafio de melhorar as funcionalidades do PropertyField Manager e 

torna-lo num software mais robusto. 

Ao Eng.º Bernardo Adão, pelo apoio num dos mais delicados momentos da minha vida pessoal e 

profissional. 

Ao Eng.º Emanuel Mateus e ao Professor Paulo Ebo, por fazerem de mim o profissional que sou. 

Ao meu “Chefe” Eugénio Tchipako, não consigo descrever o que representas para mim. 

A todos colegas e amigos da CPLP, em especial os angolanos, da UTANGA e não só, que conheci no 

IST.  

A toda a minha família pelo apoio demostrado ao longo do meu curso que termina com esta dissertação. 

Ao meu pai, pelas saudades. Às minhas irmãs, Emiliana e Liliana e ao meu irmão “Ti Eddy”, por tudo e 

mais alguma coisa. 

Finalmente, à todos que direta ou indiretamente contribuíram para que este momento chegasse. Vocês 

são todos parte dessa conquista.  



v	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á minha Mãe Isabel Bengui 

Ao meu eterno Amigo Cláudio Manuel 

  



vi	
	

Índice 
	
Abstract	..................................................................................................................................................................	ii	

Resumo	.................................................................................................................................................................	iii	

Agradecimentos	...................................................................................................................................................	iv	

Índice	.....................................................................................................................................................................	vi	

Lista de Figuras	.................................................................................................................................................	viii	

Lista de Tabelas	...................................................................................................................................................	x	

Lista de Abreviaturas	.........................................................................................................................................	xii	

1 Introdução	..........................................................................................................................................................	1	

1.1.	 Enquadramento Geral	........................................................................................................................	1	

1.2.	 Problema e Motivação	........................................................................................................................	2	

1.3.	 Objetivos e Resultados	......................................................................................................................	3	

1.4.	 Organização da Dissertação	.............................................................................................................	4	

2 Trabalho Relacionado	......................................................................................................................................	6	

2.1	 Conceitos	.............................................................................................................................................	6	

2.1.1	 Regras de Negócio	....................................................................................................................	6	

2.1.2	 Gestão de Regras de Negócio	.................................................................................................	7	

2.1.3	 Sistema de Gestão de Regras de Negócio	............................................................................	7	

2.1.4	 Algoritmos de Motores de Regras	...........................................................................................	9	

2.2	 Análise de Ferramentas	...................................................................................................................	13	

2.2.1	 JESS – Java Expert System Shell	.........................................................................................	13	

2.2.2	 JBoss Rules – Drools	..............................................................................................................	14	

2.3	 Análise Comparativa e Discussão	..................................................................................................	16	

2.3.1	 JESS vs JBoss Rules - Drools	....................................................................................................	16	

2.3.2	 Discussão	......................................................................................................................................	18	

3	 PropertyField Manager – Análise e Desenho Preliminar	.....................................................................	19	

3.1	 Arquitetura Proposta	.........................................................................................................................	19	

3.1.1	 Constrangimentos	....................................................................................................................	19	

3.1.2	 Componente PropertyField Repository – Repositório de Regras	.....................................	21	

3.1.3	 Componente PropertyField Decision Service – Motor de Regras	.....................................	22	

3.1.4	 Componente PropertyField Management Studio – Ferramenta de Gestão de Regras	.	22	

3.2	 Requisitos	...........................................................................................................................................	22	

3.2.1	 Requisitos do PropertyField Repository	................................................................................	22	

3.2.2	 Requisitos do PropertyField Decision Service	.....................................................................	23	

3.2.3	 Requisitos do PropertyField Management Studio	...............................................................	23	

3.3	 Padrões e Modelos de Desenho	....................................................................................................	24	

3.3.1	 Modelo Relacional para o Desenho do Repositório de Regras	........................................	24	



vii	
	

3.3.2	 Padrão Arquitetural para a Camada de Abstração do Repositório	...................................	26	

3.3.3	 Padrão Arquitetural para a Lógica da Ferramenta de Gestão de Regras	.......................	27	

3.4	 Análise e Desenho Estrutural	..........................................................................................................	27	

3.4.1	 Modelo de Entidade-Relacionamento para o Repositório de Regras	..............................	27	

3.4.2	 PropertyField Decision Service – Modelo de Domínio	.......................................................	32	

3.4.3	 PropertyField Decision Service – Diagrama de Componentes	.........................................	33	

3.5	 Atores e Casos de Uso	....................................................................................................................	34	

3.5.1	 Atores	.........................................................................................................................................	34	

3.5.2	 Casos de Uso	...........................................................................................................................	36	

3.6	 Síntese	................................................................................................................................................	39	

4	 PropertyField Manager – Aspetos de Concretização	...........................................................................	41	

4.1	 Concretização do PropertyField Repository	..................................................................................	41	

4.1.1	 Concretização de Entidades/Tabelas	....................................................................................	41	

4.1.2	 Mapeamento de Entidades e Concretização da Camada de Abstração	.........................	42	

4.2	 Concretização do PropertyField Decision Service	.......................................................................	47	

4.2.1	 Identificação e Interpretação de Regras	...............................................................................	47	

4.2.2	 Avaliação e Execução de Regras	..........................................................................................	50	

4.2.3	 Depuração de Regras	..............................................................................................................	55	

4.3	 Concretização do PropertyField Management Studio	.................................................................	58	

4.3.1	 A Linguagem de Marcação Extensiva para Construção de Interfaces	............................	59	

4.3.2	 Criação e Edição de Regras	...................................................................................................	59	

4.3.3	 Tipos de Vistas para Visualização de Regras	......................................................................	61	

4.3.4	 Gestão de Entidades e Propriedades (Triggers e Targets)	...............................................	61	

4.3.5	 Simulação de Execução e Depuração de Regras	...............................................................	61	

4.4	 Aspetos Relevantes	..........................................................................................................................	63	

4.5	 Síntese	................................................................................................................................................	64	

5	 Resultados e Avaliação	............................................................................................................................	66	

5.1	 PropertyField Management Studio	.................................................................................................	66	

5.2	 Avaliação dos Resultados	...............................................................................................................	73	

6	 Conclusões	.................................................................................................................................................	76	

6.1	 Conclusões	........................................................................................................................................	76	

6.2	 Recomendações	...............................................................................................................................	77	

6.3	 Trabalho futuro	..................................................................................................................................	78	

Referências	.........................................................................................................................................................	79	

	

  



viii	
	

Lista de Figuras 
 

Figura 1- Exemplo de regra para Cobertura de Danos	..................................................................................	6	
Figura 2- Visão Geral de um Sistema de Gestão de Regras de Negócio	...................................................	7	
Figura 3- Encadeamento Progressivo (Forward Chaining)	............................................................................	9	
Figura 4- Encadeamento Regressivo – Backward Chaining	.......................................................................	10	
Figura 5 – Encadeamento Progressivo vs Regressivo [11]	.........................................................................	11	
Figura 6- Estrutura do The Rete Algorithm [10]	.............................................................................................	12	
Figura 7- Arquitetura do Java Expert System Shell	......................................................................................	14	
Figura 8 - Arquitetura do Drools Expert	..........................................................................................................	15	
Figura 9- Drools Guvnor: Interface de Criação de Regras	...........................................................................	15	
Figura 10- Arquitetura Proposta para PropertyField Manager	.....................................................................	20	
Figura 11- Arquitetura do Repositório de Regras e suas Interações	..........................................................	21	
Figura 12 - Diagrama de Entidade-Relacionamento – PropertyField Repository	.....................................	28	
Figura 13 - Modelo de Domínio do PropertyField Decision Service	...........................................................	33	
Figura 14- Diagrama de Componentes do PropertyField Decision Service	..............................................	34	
Figura 15- Perfis dos Atores do Sistema	........................................................................................................	35	
Figura 16 - Diagrama de Casos de Uso do Sistema	.....................................................................................	36	
Figura 17 - Script de Criação da Tabela Rules	..............................................................................................	41	
Figura 18 - Script de Criação da Tabela de Versões de Regras	.................................................................	42	
Figura 19 - Script de Integridade Referencial entre as Tabelas Rules e RulesHistorical	........................	42	
Figura 20 - Diagrama de Relacionamento em SQL Server para o PF Repository	...................................	43	
Figura 21 - Código de concretização Virtual da Tabela Rules usado ORM	..............................................	44	
Figura 22 - Base de Dados Virtual do PF Repository através do ORM	.....................................................	45	
Figura 23 - Código de concretização da Interface IUnitOfWork	..................................................................	45	
Figura 24 - Código de concretização da classe UnitOfWork	.......................................................................	46	
Figura 25 - Código de concretização da interface IRepository	....................................................................	46	
Figura 26 - Concretização da classe Repository com as operações de CRUD	........................................	47	
Figura 27 - Código parcial para identificação e criação de operadores compostos	.................................	48	
Figura 28 - Código parcial para identificação e criação de operadores compostos	.................................	48	
Figura 29 - Código parcial para criação de TokenItem do tipo Operando e Variável	..............................	49	
Figura 30 - Código parcial para Inserção dos operadores no fim da fila RPN	..........................................	50	
Figura 31 - Código parcial para Inicialização da Classe Evaluator	.............................................................	51	
Figura 32 - Código do Enum para razões de verificação de um gatilho	....................................................	52	
Figura 33 - Código parcial para avaliação de um TokenItem não-IIF	........................................................	52	
Figura 34 - Código parcial da avaliação de TokenItems do tipo IIF	............................................................	53	
Figura 35 - Código de inicialização da classe IIFShortCircuit	.....................................................................	54	
Figura 36 - Concretização do método Evaluate da Classe IIFShortCircuit	...............................................	54	
Figura 37 - Concretização da classe Interna ExecutionToken	....................................................................	55	
Figura 38 - Construção de um novo ExecutionToken caso não exista	......................................................	56	
Figura 39 - Atualização dos dados do TokenItem existente	........................................................................	56	
Figura 40 - Código de Concretização da classe DebugStatus	....................................................................	57	
Figura 41 - Concretização da lógica para definir posição de erro.	..............................................................	58	
Figura 42 - Código para Construção de Interfaces em WPF - XAML	........................................................	59	
Figura 43 - Código para o carregamento da Lista de Exploração de Regras	...........................................	60	
Figura 44 - Código parcial de inicialização da classe Expression	..............................................................	60	
Figura 45 - Código parcial para tradução de regras de DSL para inglês	...................................................	61	
Figura 46 - Código parcial para adição de gatilho de regra.	........................................................................	62	
Figura 47 - Código parcial para remoção de gatilho de regra	.....................................................................	62	
Figura 48 - Criação do Token através da regra e da classe Evaluator através do Token	......................	62	
Figura 49 - Código parcial para simulação de regras (Executada com erros e com sucesso)	..............	63	
Figura 50 - Ecrã Principal do PF Management Studio	..................................................................................	66	



ix	
	

Figura 51 - Ecrã p/ Criação de Nova Regra	...................................................................................................	67	
Figura 52 - "Central Stage" da Regra criada	..................................................................................................	67	
Figura 53 - "Central Stage" em modo de edição de Regra	..........................................................................	68	
Figura 54 - Eliminação de Regra (Cenário 1)	.................................................................................................	68	
Figura 55 - Eliminação de Regra (Cenário 2)	.................................................................................................	69	
Figura 56 - Eliminação de Regra (Cenário 3)	.................................................................................................	69	
Figura 57 - Eliminação de Regra (Cenário 4)	.................................................................................................	69	
Figura 58 - Ecrã de Informação sobre funções da DSL	...............................................................................	70	
Figura 59 - Expressão da Regra vista em linguagem de negócio	..............................................................	70	
Figura 60 - Gestão de Entidades (Gatilhos)	...................................................................................................	71	
Figura 61 - Gestão de Entidades (Alvos)	........................................................................................................	72	
Figura 62 - Ecrã de Versões de Regra	............................................................................................................	72	
Figura 63 - Ecrã de Resultados da Simulação	...............................................................................................	73	
  



x	
		

Lista de Tabelas 
 

 

Tabela 1 – Entidades/Tabelas Principais do PropertyField Repository 
 

25 

Tabela 2 – Entidades/Tabelas Auxiliares do PropertyField Repository 
 

28 

Tabela 3 – Atributos da Tabela Rules 
 

29 

Tabela 4 – Atributos da Tabela RulesHistorical 
 

29 

Tabela 5 – Atributos da Tabela RulesErrorConditions 
 

29 

Tabela 6 – Atributos da Tabela RulesTriggers 
 

30 

Tabela 7 – Atributos da Tabela RulesTargets 
 

31 

Tabela 8 – Atributos da Tabela Tabels 
 

31 

Tabela 9 – Atributos da tabela Fields 
 

31 

Tabela 10 – Atributos da Tabela Screens 
 

32 

Tabela 11 – Atributos da Tabela Scopes 
 

32 

Tabela 12 – Atributos da Tabela Polices 
 

32 

Tabela 13 – Atributos da Tabela PoliceRules 
 

32 

Tabela 14 – Atributos da Tabela ScopeRules 
 

32 

Tabela 15: Caso de Uso – Criação de Regras de Negócio 
 

36 

Tabela 16: Caso de Uso – Eliminação de Regras de Negócio 
 

36 

Tabela 17: Caso de Uso – Edição de Regras de Negócio 
 

36 

Tabela 18: Caso de Uso – Visualização de Regras em Linguagem de Negócio e DSL 
 

37 

Tabela 19: Caso de Uso – Importação de Regras 
 

37 

Tabela 20: Caso de Uso – Exportação de Regras 
 

37 

Tabela 21: Caso de Uso – Simulação de Execução de Regras 
 

37 

Tabela 22: Caso de Uso – Depuração de Regras 
 

38 

Tabela 23: Caso de Uso – Gestão de Dependências entre Regras  
 

38 

Tabela 24: Caso de Uso – Gestão de Exceções de Execução de Regras 
 

38 

Tabela 25: Caso de Uso – Gestão de Entidades de Negócio 
 

38 

Tabela 26: Caso de Uso – Gestão de Históricos e Versões de Regras 
 

39 

Tabela 27 – Número de Regras criadas PF Manager vs Apps 
 

73 



xi	
	

Tabela 28 – Número de versões de Regras PF Manager vs Apps 
 

73 

Tabela 29 – Número de versões de Regras PF Manager vs Apps 
 

74 

Tabela 30 – Nº de Regras Inferidas vs Nº de Regras válidas 
 

75 
  



xii	
	

Lista de Abreviaturas 
 

BRMS  Business Rules Management System 

CLISP Common Lisp 

IIF Immediate If  

JESS Java Expert System Shell 

JSR Java Specification Request 

MIPM Millions of Instructions Per Minutes 

MIPS Millions of Instructions Per Seconds 

MVVM Model View ViewModel 

ORM Object-Relational Mapping 

PF PropertyField 

PFDS PropertyField Decision Service 

PFMS PropertyField Management Solution 

RPN Reverse Polish Notation 

SMF Semantics Module Framework 

SQL Structured Query Language 

UoW Unit of Work 

XML eXtensible Markup Language 

Y2K Year 2000 

WPF Windows Presentation Foundation 

 

 



xiii	
	

 

 

 

 

 

 

 

 



1	
	

1 Introdução 
 

Este capítulo apresenta uma introdução e enquadramento geral da problemática decorrente da 

gestão das frequentes mudanças nas regras e lógica de negócio e suas consequências nos Sistemas 

de Informação empresariais em produção. Apresenta-se uma visão global do trabalho, a problemática, 

a motivação e os objetivos que levaram à realização do presente projeto. Por fim, é apresentada, de 

forma sucinta, a organização estrutural do presente documento. 

1.1. Enquadramento Geral 

Nos últimos anos, a gestão da lógica empresarial e sua utilização em Sistemas de Informação 

empresariais tornaram-se assunto recorrente na comunidade de especialistas em engenharia de 

software, muito em virtude dos problemas relacionados com mudanças constantes da lógica de negócio 

em sistemas já em produção ou até mesmo no desenho e concretização de aplicações capazes de 

interpretar de forma automática e independente regras associadas às suas funcionalidades e que 

podem mudar a todo e qualquer instante.  

O problema da gestão de regras de negócio está presente em quase todos sistemas de informação 

empresariais, desde os mais pequenos e simples até aos de maior dimensão e complexidade, basta 

que a lógica e as regras de negócio mudem com maior rapidez e frequência. 

Um clássico exemplo onde uma simples mudança no contexto de negócio causou graves transtornos 

e custos astronómicos nos Sistemas de Informação é o famoso desastre do Y2K (Bug do milénio), em 

que o ano, nas datas, era atualizado alterando apenas os últimos dois dígitos, pois os primeiros dois 

eram sempre definidos em modo hard-coded (atribuição direta de valores da variável no código fonte 

da aplicação) como 19XX [1].  

Tudo funcionava perfeitamente, pois na altura os anos da data nunca passavam dos 1900 e ninguém 

sequer previu que algum dia chegaríamos a um novo milénio (ano 2000). Como consequência, uma 

quantidade considerável de trabalho, na sua maioria aborrecível, e dinheiro foi gasto (aproximadamente 

$200 bilhões) em revisão de software, correção de código e substituição de chips [1]. Com este 

incidente, ficou a demostração de como uma simples mudança de contexto ou uma suposição pode ter 

consequências desastrosas. 

Mesmo com todos esses desastres registados nos sistemas informáticos, muitos intervenientes ao nível 

de negócio e até mesmo de TI questionaram o que realmente uma solução para gestão de regras de 

negócio podia trazer de novo na resolução deste problema. Bem, se considerarmos que as regras de 

negócio propriamente ditas sejam implementadas em modo hard-coded, então, se tivermos de escrever 

100 regras em Java, C#, C++ ou qualquer outra linguagem que apenas funcionam para um dado 

cenário ou contexto, não será esse software baseado totalmente em lógica hard-coded? [1]. 
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Sendo assim, sempre que falarmos em lógica hard-coded temos de falar necessariamente em 

recompilação e novo “Deployment” por cada alteração na lógica de negócio. Portanto, qual linguagem 

de programação poderia ser usada para rapidamente gerir regras de negócio sem que as mesmas 

estejam definidas em modo hard-coded, que não emprega linguagem de script, que garanta segurança 

e performance e que seja de fácil leitura tanto para desenvolvedores de software quanto analistas e 

gestores de negócio?  

A resposta seria: nenhuma linguagem. Neste caso, a solução seria um sistema de gestão de regras de 

negócio.  

Atualmente, já existem várias soluções sobre sistemas de gestão de regras de negócio, cada uma delas 

apresenta aspetos próprios de concretização. Entretanto, os princípios de funcionamento e os aspetos 

genéricos de desenho são partilhados pelas mais variadas soluções existentes, sendo elas Open-

Source ou com licenças comerciais. 

1.2. Problema e Motivação 

O trabalho desenvolvido e apresentado neste relatório foi realizado no âmbito das soluções informáticas 

fornecidas pela Audatex Brasil para o mercado financeiro brasileiro, em particular o mercado de seguro 

automóvel [3].  

Dentre as soluções tecnológicas fornecidas pela Audatex Brasil importa destacar duas entre as demais, 

nomeadamente, o sistema de gestão e orçamentação de sinistros automóveis (Drive Platform); e o 

sistema de gestão de financiamento automóvel (AudaFIN Manager). Estes sistemas foram todos 

implementados sobre tecnologias Microsoft com vista a manter a compatibilidade com as demais 

aplicações desenvolvidas e fornecidas pela Audatex Brasil [3]. 

Problema 

A Audatex Brasil e os seus parceiros (Seguradoras Auto e Empresas de Financiamento Automóvel) 

estão cada vez mais interessados em compreender, gerir e melhorar os seus principais processos de 

negócio, e consequentemente, reduzir o impacto que as constantes alterações nas regras de negócio 

tem sobre os mesmos. O alinhamento entre Sistemas de Informação, os objetivos da organização e as 

regras de negócio que os suportam tem sido o maior desafio enfrentado pela Audatex Brasil e seus 

parceiros.  

Atualmente, a variedade e complexidade das regras de negócio implementadas nos dois sistemas 

informáticos apresentados anteriormente, tem aumentado de forma exponencial. Esse fato deve-se 

principalmente as leis e normas governamentais e regulamentação do setor financeiro e de seguros, e 

também pelo fato da Audatex Brasil fornecer atualmente soluções tecnológicas para quinze das 

maiores seguradoras do Brasil e cada uma com processos e regras de negócio diferentes.  
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No cenário atual, a lógica de decisão é totalmente implementada no código das aplicações fornecidas, 

o que torna difícil a sua manutenção quando necessário e urgente, este cenário apresenta-se ainda 

mais complexo em aplicações já em produção nos parceiros. Com a concretização de um mecanismo 

de gestão de regras de negócio, a lógica de decisão é extraída do código fonte das aplicações e 

implementadas no sistema de gestão de regras de negócio, o que possibilitará que gestores e analistas 

de negócio possam efetuar a gestão das regras de forma rápida e simples. 

Motivação 

O contributo na reestruturação de todo processo e mecanismos de aplicação e gestão de regras de 

negócio nas aplicações fornecidas, constitui a principal motivação para a realização do presente 

trabalho. Através da realização de uma análise rigorosa, pretende-se concretizar uma solução mais 

flexível e independente para a gestão de regras de negócio.  

Outra grande motivação e desafio passa pelo desenvolvimento de um sistema de gestão de regras de 

negócio com capacidade de inferir todas as regras utilizadas pelo sistema de financiamento automóvel 

e pelo sistema de gestão e orçamentação de sinistros automóveis, cobrindo assim todo ciclo do 

processo de gestão e inferência sobre as regras de negócio. 

Com o uso de sistemas de gestão de regras de negócio e consequente separação das regras de 

negócio da lógica das aplicações em produção, é possível diminuir os custos de manutenção dos 

sistemas de informação em produção. Nesta nova abordagem, a Audatex Brasil e os seus parceiros 

conseguem responder com maior rapidez as mudanças nas leis e normas do setor financeiro, 

melhorando assim a sua competitividade num mercado tão exigente como o brasileiro.  

1.3. Objetivos e Resultados 

O trabalho realizado teve como principal objetivo a análise, desenho e concretização de uma solução 

de software com vista a dar resposta aos problemas enfrentados pela organização e seus parceiros, 

problemas estes causados pelas frequentes e complexas alterações na lógica de negócio da 

organização. De um modo geral, o objetivo deste trabalho foi o de desenvolver um sistema de gestão 

de regras de negócio capaz de administrar todo processo de definição, execução e aplicação das regras 

de negócio utilizadas nos sistemas empresariais fornecidos pela Audatex Brasil. 

Com estes objetivos atingidos, os intervenientes diretos no negócio (analistas e gestores de negócio) 

ficam capacitados para, muito rapidamente, executarem suas atividades em ambientes de negócio com 

regras bastantes dinâmicas e complexas, mantendo a organização e seus parceiros cada vez mais 

competitivos face aos desafios do mercado. Os objetivos específicos para a solução implementada 

foram: 

• Identificar os principais conceitos de negócio e regras associadas as aplicações fornecidas pela 

Audatex Brasil aos seus parceiros. 
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• Modelar e concretizar um Repositório para armazenar regras de negócio. 

• Modelar e concretizar um Motor de regras de negócio responsável por todo processo de 

inferência de regras nas aplicações empresariais fornecidas pela Audatex Brasil. 

• Desenvolver uma ferramenta administrativa com interface gráfica e funcional para administrar 

todo o processo envolvente as regras de negócio (definição, criação, simulação e depuração 

das regras de negócio). 

• Concretizar mecanismos de integração entre a solução de gestão de regras a ser desenvolvida 

e as aplicações fornecidas pela Audatex Brasil. 

Como resultado, foi desenvolvido um sistema de gestão de regras de negócio completamente funcional, 

que atendeu os objetivos definidos e tem ajudado a ultrapassar a maioria dos problemas causados pela 

variedade e complexidade das regras de negócio nas aplicações fornecidas, bem como nos seus 

parceiros. 

A solução implementada e este relatório contribuem diretamente para a resolução de parte do impasse 

que se verificava na gestão de regras de negócio bastantes complexas e voláteis. Para além da solução 

tecnológica, este trabalho vem enriquecer o desafiante mundo da gestão de regras de negócio e seus 

sistemas relacionados. 

Uma das grandes diferenças na análise, desenho e concretização desta solução está no fato da mesma 

desviar-se ligeiramente de alguns conceitos seguidos pelas soluções já existentes, nomeadamente a 

concretização de um repositório de regras sobre uma base de dados relacional - ao contrário de 

ficheiros XML e tabelas de decisão em folhas de cálculo de Excel; a concretização de um motor de 

inferência baseado nos conceitos de notação RPN (Reverse Polish Notation) e avaliação IIF (Immediate 

If) combinada com ShortCircuit Evaluation - ao contrário da concretização de árvores de nós baseadas 

no algoritmo RETE. Apresentando assim mais uma alternativa na concretização de soluções do género. 

1.4. Organização da Dissertação 

A presente dissertação encontra-se dividida em seis capítulos, os quais se passam de seguida a 

especificar.  

No Capítulo 1 é apresentada uma breve introdução ao trabalho realizado e um enquadramento sobre 

o tema. É ainda descrita a problemática, a motivação, os objetivos e os resultados. 

No Capítulo 2 são explorados os conceitos de regras de negócio, sua gestão e motores de regras. 

Apresenta pormenores sobre motores de inferência de regras e sistemas de gestão de regras de 

negócio. O capítulo termina apresentado algumas ferramentas de gestão de regras, bem como as suas 

respetivas vantagens e desvantagens. 

No Capítulo 3 apresentam-se os aspetos de análise e desenho preliminar da solução proposta, 

nomeadamente: constrangimentos da arquitetura; requisitos do sistema, perfis de atores e casos de 

uso. São também identificados os padrões de desenho utilizados na análise e concretização da 
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solução. Para terminar, são explicados, de forma geral, os três principais componentes implementados 

na solução e os seus respetivos modelos. 

No Capítulo 4 descrevem-se os aspetos mais detalhados de concretização, mais precisamente, a 

concretização de entidades da solução e seus relacionamentos; os aspetos de concretização do 

processo de inferência de regras e por fim da ferramenta gráfica para gestão de regras. 

No Capítulo 5 são apresentados os resultados correspondentes aos objetivos e requisitos propostos e 

a sua respetiva avaliação mediante os critérios estabelecidos. 

Finalmente, no Capítulo 6 são apresentadas as principais conclusões deste trabalho, destacando-se 

os pormenores mais relevantes da solução desenvolvida. No entanto, são também apresentadas as 

principais limitações e recomendações para trabalhos futuros no que toca a extensão e melhoria da 

solução.  
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2 Trabalho Relacionado 
 

Nos últimos anos tem havido um crescente interesse no estudo de soluções mais eficientes para gestão 

de regras de negócio. Tem sido empregado um esforço considerável na análise e desenho de padrões 

e normas para motores de inferência. Algoritmos e métodos tem sido construídos e sugeridos pelos 

especialistas em software. Porém, importa salientar que, por questões relacionadas a custos de 

licenças comerciais, complexidade na aprendizagem e integração de soluções open source e entre 

outras, tem surgido ultimamente vários incentivos para o desenvolvimento de sistemas à medida, isso 

para que as organizações possam implementar suas próprias soluções para gestão regras de negócio. 

2.1 Conceitos 

Para uma melhor compreensão sobre os Sistemas de Gestão de Regras de Negócio é importante 

apresentar alguns conceitos tais como regras de negócio, motores de regras de negócio, métodos e 

algoritmos de inferência. 

2.1.1 Regras de Negócio 

Uma Regra de Negócio é uma declaração que define ou restringe alguns aspetos do negócio de uma 

organização. É definida no âmbito da estruturação do negócio com o objetivo de controlar ou influenciar 

um determinado comportamento de negócio. As regras de negócio são atómicas, logo não devem ser 

quebradas ou isoladas do seu contexto [2]. A Figura 1 apresenta o exemplo de um cenário de definição 

de regra de negócio para verificação de cobertura de danos no ramo de seguro automóvel. 

	
Figura 1- Exemplo de regra para Cobertura de Danos 

As regras de negócio podem ser frequentemente especificadas usando uma linguagem mais próxima 

da linguagem natural. Assim, é possível especificar o conhecimento do negócio de uma forma 

compreensível para os utilizadores de negócio, mas também executável pelos motores de regras, 

existindo assim uma ponte entre o negócio e a tecnologia [5]. 
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2.1.2 Gestão de Regras de Negócio 

Considerando a velocidade a que as regras de negócio são definidas ou alteradas, transcendendo 

fusos horários, estações do ano, sistemas de informação, limites legais, entre outros, a complexidade 

da sua gestão pode crescer exponencialmente, como tal, é necessário adotar um mecanismo que 

permita gerir e organizar processos de criação e manutenção de regras [6]. 

2.1.3 Sistema de Gestão de Regras de Negócio 

Um Sistema de Gestão de Regras de Negócio (do inglês Business Rules Management System - BRMS) 

é uma solução de software usada para definir, executar, monitorar e manter a variedade e 

complexidade da lógica de decisão usada pelos sistemas empresariais em produção. Essa lógica, 

conhecida como regras de negócio, inclui políticas governamentais, empresariais, requisitos e 

declarações condicionais que são usadas para determinar ações e decisões táticas dentro das 

organizações [1]. 

Esses sistemas têm sido ferramentas poderosas no desenvolvimento de aplicações de negócio, 

permitindo separar a lógica da aplicação das regras de negócio e fazendo com que sejam os analistas 

e gestores de negócio a gerirem todo processo da sua aplicação. O interesse das organizações por 

esta tecnologia tem aumentado consideravelmente, isso deve-se ao fato da mesma suportar as 

decisões de negócio, garantindo a capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças do ambiente 

organizacional, ao menor custo [4]. 

	
Figura 2- Visão Geral de um Sistema de Gestão de Regras de Negócio 
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Um BRMS é constituído no mínimo por um repositório de regras, um motor de regras e uma ferramenta 

com interface para administrar regras. A Figura 2 apresenta a visão geral da arquitetura de um Sistema 

de Gestão de Regras de Negócio e seus componentes principais. Entre as muitas vantagens do uso 

de um Sistema de Gestão de Regras de Negócio destacamos as seguintes [4]: 

• Redução ou eliminação total da dependência ao departamento de TI para alterações de lógica 

de negócio em sistemas empresariais em produção. 

• Controlo acrescido sobre a lógica de decisão implementada com vista a garantir uma gestão 

de negócio mais confiante. 

• Capacidade de expressar a lógica de decisão com uma precisão acrescida, usando uma 

sintaxe de vocabulário de negócio e uma representação gráfica das regras. 

• Melhoria na eficiência dos processos através da automação de decisões. 

Repositório de Regras 

Um repositório de regras de negócio é um local de armazenamento centralizado de regras de negócio 

e informações acerca das mesmas. Possui a capacidade de exteriorizar regras separadamente da 

lógica das aplicações. O repositório centraliza todas as regras num único local e que são acedidas pelo 

motor de regras e pela ferramenta de gestão de regras permitindo que caso seja necessário alterar 

uma regra, essa operação é apenas persistida num único local e é válida para todas aplicações ou 

módulos que acedem o mesmo. 

Os repositórios de regras podem ser implementados em vários formatos de base de dados, vão desde 

tabelas de decisão em ficheiros de formato Excel, definições de regras em ficheiros de XML indo até 

as grandes implementações de bases de dados relacionais. 

Motor de Regras de Negócio 

É um componente de software que infere e executa uma ou mais regras de negócio em tempo de 

execução em sistemas em produção. Os motores de regras, num contexto organizacional, permitem 

que políticas empresariais e outras decisões estratégicas e operacionais sejam executadas e mantidas 

separadamente do código de aplicação, tipicamente suportam regras, fatos, prioridades, exclusão 

mútua, pré-condições, exceções e etc. 

O motor de regras é comummente fornecido como um componente independente de um BRMS. Na 

maior parte dos casos é desenvolvido e implementado sob forma de uma biblioteca de classes, sendo 

o elemento central e o mais importante de um BRMS. Pela sua importância, é considerado um sistema 

isolado, apresenta um conjunto de algoritmos que suportam todo funcionamento do mesmo e que serão 

apresentados com mais detalhes na seção 2.1.4. 
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Ferramenta Administrativa para Gestão de Regras 

É uma aplicação gráfica centralizada para administração de regras que permite a criação, alteração, 

simulação e depuração de regras gravadas ou a serem gravadas no repositório central. A ferramenta 

administrativa permite que os analistas e gestores de negócios administrem as regras de negócio numa 

linguagem natural e sem precisarem de conhecimentos da tecnologia de concretização da mesma. 

Entretanto, a ferramenta é também usada para simular a execução de regras e prever os resultados da 

execução antes das mesmas serem ativadas em produção.  

2.1.4 Algoritmos de Motores de Regras 

Nesta seção serão apresentados os algoritmos mais importantes dos motores de regras de negócio, 

servindo estes para os distinguir em termos de métodos de inferência. 

Começamos por descrever dois dos principais e mais utilizados métodos de inferência, que são: o 

encadeamento progressivo e o encadeamento regressivo (forward chaining and backward chaining) e 

finalmente apresentamos o algoritmo de mapeamento RETE.  

 

Figura 3- Encadeamento Progressivo (Forward Chaining) 

Encadeamento Progressivo (Forward Chaining) 

No método de inferência com encadeamento progressivo uma regra é semelhante a uma declaração 

if-then numa linguagem procedimental (como C/C++, Java, C#, etc.), mas, no entanto, com uma 
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aplicação diferente. Nas linguagens de programação, as declarações if-then são executadas numa 

ordem definida pelo programador. No encadeamento progressivo a parte then de uma declaração if-

then é executada quando a parte if é satisfeita pelos fatos (dados fornecidos para avaliação), o que 

resulta em uma ordem de execução menos determinística que as linguagens baseadas em 

procedimentos [7]. 

 
Figura 4- Encadeamento Regressivo – Backward Chaining 

O motor de regras decide a ordem pela qual as regras são executadas [7]. O encadeamento progressivo 

carateriza-se por ser orientado a dados (data-driven) e por ser reativo. A Figura 3 mostra através de 

um fluxograma o funcionamento do método de inferência de encadeamento progressivo. 
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Encadeamento Regressivo (Backward Chaining) 

Algumas aplicações baseadas em regras, mais precisamente o Prolog e seus derivados, suportam o 

encadeamento regressivo. Um motor de regras baseado em encadeamento regressivo é orientado ao 

objetivo e começa com uma conclusão que o motor de regras tenta satisfazer. Em sistemas deste tipo, 

as regras são também declarações if-then, mas neste caso o motor de regras tenta ativamente chegar 

ao objetivo de uma regra (parte then) [11]. 

Se a parte if de uma regra apenas for parcialmente satisfeita, o motor de regras poderá concluir que 

provar o objetivo de uma outra regra poderá fazer com que a primeira regra seja totalmente cumprida, 

caso conclua isto, tentará chegar ao objetivo da segunda regra, podendo esta ter os seus próprios sub-

objetivos (sub goals). Este processo continua até que o objetivo inicial seja provado, ou não existam 

mais sub-objetivos, concluindo-se assim que a regra não se verifica. 

 
Figura 5 – Encadeamento Progressivo vs Regressivo [11] 

Este comportamento é normalmente denominado de procura de objetivo (goal seeking). O 

encadeamento regressivo é caraterizado por ser orientado ao objetivo (goal driven) [7] [8]. A Figura 4 

mostra através de um fluxograma o funcionamento do encadeamento regressivo. 

Para melhor entendimento da diferença entre estes dois algoritmos de inferência, utilizamos duas 

regras simples (ver Figura 5) e aplicamos os diferentes algoritmos as mesmas. Na Figura 5 mostra uma 

ilustração da execução de cada algoritmo para as regras propostas. O algoritmo de encadeamento 

progressivo começa com os dados de a=1 e b=2 e usa as regras para derivar d=4. O algoritmo de 



12	
	

encadeamento regressivo começa com o objetivo de achar o valor de d e utiliza as duas regras para 

reduzir o problema a achar os valores de a e b (sub-goals). 

Algoritmo de Mapeamento RETE Algorithm 

O The Rete Algorithm é um algoritmo de mapeamento de nós de rede desenhado por Charles L. Forgy 

e apresentado na sua tese de doutoramento em 1979 na Universidade de Carnegie Mellon [10]. Possui 

um mecanismo bastante eficiente para resolução de problemas complexos ligados ao mapeamento em 

relacionamentos de muitos para muitos. É comumente usado para construção de sistemas de decisão 

baseados em regras, tendo com o objetivo determinar quais regras devem ser ativadas baseando-se 

no valor dos fatos armazenados ou fornecidos. 

O Algoritmo é implementado através da construção de uma rede de nós, apresentado na Figura 6, em 

que cada um destes representa um ou mais testes encontrados numa regra do tipo LHS (Left-Hand-

Side), que representam premissas ou condições. Os Fatos que são adicionados à, ou removidos da, 

memória de trabalho são processados por esta rede de nós. No final da rede estão os nós 

representando regras individuais (que não possuem regras descendentes). 

 
Figura 6- Estrutura do The Rete Algorithm [10] 

Quando um conjunto de fatos filtra todos os caminhos para o final da rede, significa que tenham 

passado em todos testes na LHS de cada regra, esse conjunto de fatos torna-se numa ativação de 

regra. A regra associada pode ter a sua regra RHS (Right-Hand-Side), que representam uma ação, 

conclusão ou consequência, ativada caso durante o seu processo de avaliação sejam validadas [10]. 
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Para uma melhor compreensão da estrutura do algoritmo e seu funcionamento são descritos os nós da 

rede e as suas respetivas funções.  

• RootNode: Nó onde todos os objetos entram na rede e de seguida são encaminhados 

diretamente para os nós do tipo TypeNode. 
 

• TypeNode: Nó com o objetivo de fazer uma validação inicial do tipo de objeto que entra na 

rede para avaliação, poupando assim o trabalho do motor de regras em validar o tipo antes da 

avaliação. 

• AlphaNode ou SelectNode: São Nós responsáveis pela avaliação de condições diretas e 

literais (ex.: Cliente.Nome=”Jose”). 

• JoinNode e NotNode: São Nós do tipo BetaNodes e são usados para comparar dois objetos 

e seus atributos. Os BetaNodes são na generalidade uma lista de nós a serem comparados. 

Os nós do tipo JoinNode juntam objetos iguais para o seguimento da avaliação, enquanto os 

NotNode separam os objetos por serem diferentes e seguem cada um seu percurso de 

avaliação na rede. 

• TerminalNodes: São Nós usados para indicar uma única regra que cumpre todas as 

condições. Neste ponto consideramos que a avaliação foi terminada e foi encontrada a regra a 

ser executada. 

 

2.2 Análise de Ferramentas 

Nesta seção apresentam-se algumas ferramentas para gestão de regras de negócios e que servirão 

de referência comparativa para a concretização da solução apresentada esta dissertação.  

Durante o processo de revisão do estado da arte foram estudadas e avaliadas várias ferramentas 

existentes, são mais de uma dezena de soluções disponíveis no mercado no que toca a gestão de 

regras de negócio, para apresentar neste relatório, foram escolhidas apenas duas ferramentas que 

entendemos serem as mais utilizadas nas implementações de BRMS e as mais estudas pelos 

especialistas no ramo de gestão de regras de negócio, são elas o JESS (Java Expert System Shell) e 

o JBoss Rules - Drools. 

2.2.1 JESS – Java Expert System Shell 

O JESS é um sistema de gestão de regras de negócio open source (apenas para uso académico) 

criado por Ernest Friedman-Hill pela Sandia National Lab. Implementa uma versão melhorada do 

algoritmo de mapeamento (matching) RETE (ver seção 2.1.4) e tem na sua base uma implementação 

Java de algumas das partes mais populares do CLISP, onde ao longo dos últimos anos foram 

adicionadas algumas funcionalidades, como por exemplo o suporte para Java Beans. 
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O JESS possui uma arquitetura simples composta por três elementos principais nomeadamente um 

motor de inferência (Inference Engine), uma memória de trabalho (Working Memory) e um repositório 

de regras (Rule Base). O Working Memory é o local onde são carregados e armazenados 

temporariamente os fatos a serem avaliados. O Inference Engine é o elemento responsável por todo o 

processo de raciocínio, inferência e execução das regras existente no Rule Base. O Rule Base é o local 

onde são armazenadas as regras de negócio e a base do conhecimento. A Figura 7 apresenta uma 

adaptação da arquitetura do JESS. 

	
Figura 7- Arquitetura do Java Expert System Shell 

O JESS é o motor de regras que serviu de base para concretização de referência de motores de regras 

em Java (API JSR 94 – Java Specification Request for Java Rules Engine API). A concretização de 

referência é na verdade um wrapper que utiliza o motor de regras JESS [8]. A API JSR 94 é uma 

tentativa para normalizar as implementações de motores de regras em Java [9]. A partir da sua versão 

7 o JESS suporta nativamente a API JSR 94. 

O motor de regras do JESS suporta os métodos de inferência de encadeamento progressivo e 

encadeamento regressivo. Pode ser implementado de modo autónomo (standalone) na forma de uma 

shell ou integrado com o Java. No modo autónomo é também possível trabalhar com objetos Java. 

2.2.2 JBoss Rules – Drools 

O JBoss Drools é um dos mais diretos concorrentes do JESS devido ao seu contínuo e rápido 

crescimento, muito devido ao fato de ser totalmente open source. É uma solução semelhante ao JESS 

em muitos aspetos, incluindo o algoritmo em que se baseia (RETE). Atualmente o JBoss Drools suporta 

apenas o encadeamento progressivo e possui também a API JSR 94 como referência [12].  

O Drools é constituído por vários outros componentes de software, os dois elementos mais destacados 

são o Drools Expert (o motor de regras propriamente dito) e o Drools Guvnor (ferramenta administrativa 

com interface gráfica para gestão de regras de negócio). 
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O Drools Expert é uma concretização de um sistema inteligente com inferência de encadeamento 

progressivo baseado no algoritmo de mapeamento RETE. Possui uma arquitetura modular (ver Figura 

8) com cada parte do sistema sendo tratada como um projeto independente, as partes são unidas 

através de um projeto de nível superior – isso torna-se possível através da capacidade de multiplicidade 

de projetos do Maven usado como ferramenta para gerir projetos com semântica heterogenia [12] [13].  

	
Figura 8 - Arquitetura do Drools Expert 

A arquitetura apresentada na Figura 8 mostra o módulo drools-core como raiz e elemento central do 

sistema e é onde se encontra instalado o algoritmo RETE. O módulo drools-smf (Semantics Module 

Framework) é o responsável pela criação de regras através de um conjunto de factories que fornecem 

implementações para diversas linguagens através da integração que possui com os módulos drools-

pojo, drools-python, drools-groovy e drools-java. Essa integração é garantida pelo módulo drools-base 

[12] [14]. 

 
Figura 9- Drools Guvnor: Interface de Criação de Regras 

O Drools Guvnor é o módulo que representa a ferramenta gráfica com interface web destinada a 

gestão e manutenção das regras de negócio e serve também como repositório de regras, pois possui 

uma base de dados integrada dentro do mesmo (ver Figura 9). O Guvnor trabalha em conjunto com o 
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Drools Expert, uma vez que a maior parte das suas operações resultam em tarefas executadas pelo 

Drools Expert tais como simulação e testes de regra [14]. 

O Drools Guvnor oferece também a possibilidade de um controlo de versões de regras, facilitando 

assim a correção de problemas causados pelas alterações defeituosas nas regras. Possui opções 

administrativas para categorização de regras possibilitando o controlo de acesso a regras por 

categorias e/ou âmbito. Uma das principais vantagens é a possibilidade de todas informações serem 

salvas em um Sistema de Gestão de Base de Dados como Oracle, MySQL, PostgreSQL, etc. 

2.3 Análise Comparativa e Discussão 

Nesta seção serão comparados e discutidos os aspetos de dois dos mais conhecidos Sistemas de 

Gestão de Regras de Negócio, neste caso o JESS e o JBoss Rules – Drools. O objetivo desta análise 

é o de apresentar os pontos semelhantes, as abordagens divergentes e as vantagens e desvantagens 

de cada solução. 

2.3.1 JESS vs JBoss Rules - Drools 

Começamos por mostrar os pontos semelhantes entre o JESS e o JBoss – Drools, em seguida são 

apresentadas as suas diferenças na forma de vantagens e desvantagens de cada um. 

Semelhanças 

No texto que se segue são enumeradas as principais semelhanças entre as duas soluções: 

• Suporte para a API JSR-94, sendo esta uma tentativa para normalizar as implementações de 

motores de regras em Java. 

• Suporte do método de inferência de encadeamento progressivo (forward chaining). 

• Utilização do algoritmo RETE para o mapeamento das regras e fatos. 

• Abordagem open source, o que faz com que os programadores de todo o mundo estejam 

constantemente a encontrar e consertar problemas, sugerir novas funcionalidades e a escrever 

novo código (embora o JESS seja apenas open source para fins académicos). 

• Possuem IDE (Integrated Development Environment) baseado no eclipse, fornecendo assim 

um bom ambiente de desenvolvimento e depuração. Em ambos os casos o IDE fornece ainda 

uma representação gráfica da rede do algoritmo RETE para as regras definidas. 

• Linguagem alternativa em formato XML. 

Vantagens do JESS 

• Possibilidade de ser utilizado como aplicação autónoma, na forma de uma Shell. 

• Suporte ao uso de lógica difusa (fuzzy logic) para a resolução de problemas onde os conceitos 

com que se trabalha são inerentemente imprecisos (ex.: análise de temperaturas ambiente: 

quente, menos quente, frio, mais ou menos frio, etc.). 
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• Suporte ao método de inferência de encadeamento regressivo (backward chaining – goal 

oriented) e ao método de inferência de encadeamento progressivo (forward chaining – data 

driven). 

• Possui licença grátis para uso académico. 

• Existência de documentação online específica, em espécie de manual do desenvolvedor, e um 

livro do próprio criador da solução [7]. 

Desvantagens do JESS 

• Não é totalmente open source, sendo necessário comprar uma licença para fins não 

académicos. 

• Sintaxe relativamente difícil de se compreender em relação a linguagens como C/C++ e C#. 

Este aspeto torna-se relevantes visto que o JESS é um sistema totalmente baseado em Java. 

Vantagens do JBoss Rules - Drools 

• O Drools, ao contrário do JESS, é completamente open source e pode ser modificado/adaptado 

caso seja necessário. 

• Além de suportar o algoritmo RETE para mapeamento de fatos, suporta também o algoritmo 

LEAPS, este último ainda considerado experimental, visto ser uma concretização muito recente 

[15]. 

• Sintaxe relativamente mais fácil de compreender no caso de programadores habituados a 

linguagens como C/C++ e C#. Embora que no Drools o if-then é substituído pelo when-then. 

Desvantagens do JBoss Rules – Drools 

• Possui um número considerável de operadores lógicos e matemáticos por se implementar (e.g. 

forall e accumulate) [15]. 

• Não suporta a lógica difusa (fuzzy logic). 

• Não suporta o método de inferência de encadeamento regressivo (backward chaining - 

orientado ao objetivo). 

• Não é possível utilizar o Drools de forma autónoma, apenas é possível utilizar de forma 

integrada com o Java através do Eclipse. 

• O manual disponível na página da internet da JBoss Rules é a única fonte de documentação, 

este encontra-se incompleto e confuso, o que dificulta a rápida aprendizagem de alguns 

aspetos da sua concretização. 
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2.3.2 Discussão 

O JESS e o Drools são bastante semelhantes em termos de desenho arquitetural e funcionalidades 

principais, sendo que a escolha de um destes motores de regras, depende de alguns fatores, tais como: 

• Se o preço a pagar pela utilização de uma destas soluções for um fator relativamente 

importante, então neste caso a melhor escolha recai para o Drools visto ser open source. 

• Se for preferencial uma abordagem open source onde o foco está no desenvolvimento, então 

a melhor opção recai novamente para o Drools. 

• Se o objetivo for uma solução mais madura, com maior tempo de mercado e com um número 

maior de provas apresentadas, então neste caso a opção mais acertada seria o JESS. 

• Se o projeto em questão necessitar de lógica difusa (ex.: sistemas meteorológicos) e/ou 

encadeamento regressivo (backward chaining) então neste caso o JESS é a única opção 

disponível atualmente. 

No caso concreto do Sistema de Gestão de Regras de Negócio a ser desenvolvido neste projeto, pode-

se adiantar que, embora reunidos e apresentado um conjunto de vantagens, as limitações 

apresentadas por essas duas das maiores ferramentas existentes, levam-nos a seguir abordagens 

alternativas para a concretização do PropertyField Manager.  

O JESS que se apresenta como o sistema mais maduro e estável, não possui suporte ao C#, muito 

menos a nenhuma linguagem suportada pela Framework .NET da Microsoft, o que logo a tornaria numa 

solução descartada pois todas as aplicações em produção e desenvolvidas pela organização são 

implementadas sob essas tecnologias e linguagem. 

O Drools que, para além de não ser tão maduro quanto ao JESS, possui uma versão que suporta a 

linguagem C# e a Framework .NET, embora apresenta muitas insuficiências nesta versão visto ser 

recente. Existe um número considerável de funções matemáticas e lógicas não suportadas atualmente 

pela versão do Drools .NET e que são indispensáveis para a inferência de várias decisões financeiras 

suportadas pelas aplicações em produção que se pretende integrar com o PropertyField Manager.  

Por outro lado, há um número considerável de parceiros e clientes que impõe a restrição de não utilizar 

em seus sistemas em produção APIs externas (tanto comerciais como open source) que processem 

toda lógica de decisão da organização. Pelo fato das aplicações do setor de empréstimos e seguros 

serem bastante variáveis e complexas, foi recomendado por consenso que todos os sistemas que forem 

responsáveis por alguma decisão crítica e sensível da organização fossem implementados in-house de 

modo a se ter total controlo da mesma e oferecer uma disponibilidade total em termos de manutenção 

corretiva e/ou evolutiva. 
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3 PropertyField Manager – Análise e Desenho Preliminar 
 

Neste capítulo são apresentados os aspetos conceptuais do sistema desenvolvido, tendo como objetivo 

explicar as decisões que originaram a arquitetura sobre o qual foi concretizado o PropertyField 

Manager, entretanto, sem abordar nos detalhes de técnicos de concretização. 

Em particular, apresenta-se a arquitetura da solução, os constrangimentos; os requisitos do sistema; 

os padrões de desenho; atores e casos de uso; e modelos de estrutura. De forma geral, a compreensão 

dos aspetos abordados neste capítulo permite identificar as funcionalidades suportadas e 

disponibilizadas pelo sistema.   

3.1 Arquitetura Proposta 

O PropertyField Manager possui uma arquitetura modular, fazendo com que os seus componentes 

sejam caraterizados como módulos independentes, com funções e responsabilidades próprias e 

distintas. A arquitetura é composta por três componentes fundamentais, nomeadamente: um repositório 

de regras de negócio, um motor de regras de negócio e uma ferramenta administrativa para gestão de 

regras de negócio. Os componentes do PropertyField Manager relacionam-se entre si através das 

funcionalidades que cada um implementa ou expõe para outro componente.  

O Repositório de regras de negócio tem como principal objetivo a persistência das regras de negócio e 

da sua meta-informação numa base de dados e fornecer mecanismos de acesso aos mesmos.  

O Motor de regras de negócio é o elemento central da arquitetura, é o responsável por suportar todo 

mecanismo de inferência das regras existentes no repositório quando as mesmas são solicitadas.  

Finalmente, a ferramenta administrativa permite aos utilizadores ligados ao negócio e sem forte 

conhecimentos tecnológico administrarem regras. A Figura 10 apresenta uma visão geral da arquitetura 

lógica do PropertyField Manager destacando os seus módulos e ligações entre si. 

3.1.1 Constrangimentos 

O PropertyField Manager foi desenvolvido com base numa série de constrangimentos de desenho, 

concretização e de tecnologias a serem utilizadas. Os constrangimentos foram definidos 

particularmente para cada componente. A seguir apresentam-se os constrangimentos do sistema que 

estão classificados por cada componente. 
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Figura 10- Arquitetura Proposta para PropertyField Manager 

• Constrangimentos para o Repositório de Regras – PropertyField Repository 
o C1: O Repositório de regras deverá ser construído numa base de dados SQL Server. 

o C2: A interação com o Repositório de Regras deverá ser assegurada através da 

linguagem T-SQL. 

• Constrangimentos do Motor de Regras de Negócio – PropertyField Decision Service 
o C3: O Motor de Regras deverá ser construído em forma de biblioteca partilhada usando 

a framework .NET da Microsoft. 

o C4: O Motor de Regras deverá ser construído usando a linguagem C# da Framework 

.NET da Microsoft. 

• Constrangimentos da Ferramenta de Gestão de Regras – PropertyField Management 
Studio. 

o C5: A Ferramenta de Gestão de Regras deverá ser publicada como uma Windows 

Desktop Application. 

o C6: A Ferramenta de Gestão de Regras deverá ter toda sua interface gráfica construída 

sob o subsistema gráfico WPF (Windows Presentation Foundation) da Microsoft. 

o C7: A Ferramenta de Gestão de Regras deverá ter a sua interface gráfica 

implementada usando a linguagem de marcação extensiva XAML (eXtensible 

Application Markup Language) da Microsoft. 
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3.1.2 Componente PropertyField Repository – Repositório de Regras 

O PropertyField Repository foi concretizado numa base de dados relacional SQL Server. A ideia de 

concretizar o repositório em uma Base de Dados Relacional é a de representar e persistir as regras de 

negócio e sua meta-informação em relações (tabelas) e relaciona-las entre si.  

As tabelas que armazenam a meta-informação referente as regras tem como objetivo persistir 

informações associadas aos Fields (Atributos), Tables/Entities (objetos de negócio), informações de 

execução de regras, informações referentes a depuração de regras e informações referentes ao rastreio 

de execução de regras. 

	
Figura 11- Arquitetura do Repositório de Regras e suas Interações 

A base de dados é acedida e partilhada pelo motor de regras (PropertyField Decision Service) e pela 

ferramenta de gestão de regras (PropertyField Decision Service). A decisão em construir o repositório 

de regras como base de dados relacional em SQL Server, para além de ser a solução de base de dados 

usada na Audatex Brasil, resultou de um conjunto de premissas que se pretende garantir com o 

repositório, nomeadamente: 

• Integridade dos dados: Com o SQL Server, as bases de dados tem garantida a integridade 

dos seus registos através do uso de triggers que podem ser aplicadas numa determinada tabela 

sempre que um registo é adicionado, alterado ou eliminado. As triggers podem reagir enviando 

mensagens padrão através de registos de logs ou personalizadas através do envio de e-mails. 

• Performance: O desempenho no acesso as tabelas das bases de dados em SQL Server é 

garantido através de mecanismos de indexação de registos usando chaves. 

• Concorrente: A ideia de optar por uma base de dados SQL Server é a de garantir de 

utilizadores e clientes que não possuem uma estrutura tecnológica de base de dados, possam 

ainda assim aceder as regras de negócio implementadas em uma base de dados remota. 
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A Figura 11 apresenta a arquitetura preliminar da base de dados do repositório de regras e a sua 

interação com outros componentes que realizam operações sobre as regras de negócio através de 

uma camada de abstração de acesso ao repositório.  

3.1.3 Componente PropertyField Decision Service – Motor de Regras 

O PropertyField Decision Service é o motor de regras de negócio da solução desenvolvida. Foi 

concretizado como uma biblioteca de classes compiladas em Microsoft. Net. O motor de regras fornece 

mecanismos de inferência capazes de tomar decisões sobre as regras de negócio e fatos fornecidos 

para avaliação. 

O PropertyField Decision Service foi desenvolvido sob uma abordagem modular como sendo um 

componente autónomo. Essa abordagem não obriga a uma alteração na arquitetura ou desenho das 

aplicações empresariais, podendo serem desenvolvidas de forma separada e paralela. O PropertyField 

Decision Service possui uma arquitetura própria cuja implementação é detalhada no Capítulo 4. 

3.1.4 Componente PropertyField Management Studio – Ferramenta de Gestão 
de Regras 

O PropertyField Management Studio foi concretizado como uma aplicação com interface gráfica 

intuitiva que permite aos analistas e gestores de negócio não estão familiarizados com conceitos 

tecnológicos de engenharia de software, definirem, criarem, editarem e eliminarem regras de negócio.  

O PropertyField Management Studio permite aos utilizadores ligados ao negócio consultarem as regras 

de negócio em produção, gerir informações sobre as mesmas e gerar uma relatórios sobre as regras 

de negócio existentes da organização e sua utilização. 

3.2 Requisitos 

Nesta seção são apresentados os requisitos para concretização da solução proposta. Estes requisitos 

representam as funcionalidades suportadas pela solução e estão categorizados pelas funcionalidades 

a serem suportadas por cada um dos três componentes que integram a solução e que serão 

apresentados nas seções seguintes. 

3.2.1 Requisitos do PropertyField Repository 
• R1 - O repositório de regras deverá suportar o registro e validação de regras.  

• R2 – O repositório de regras deverá gravar regras na linguagem de domínio específica do 

negócio. 

• R3 – O repositório deverá armazenar as regras de negócio separadas dos respetivos processos 

de negócio. 

• R4 - O Repositório de regras deverá guardar os metadados das regras de negócio 

armazenadas. 
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• R5 - O repositório de regras deverá suportar a pesquisa de regras de negócio e respetivos 

metadados. 

• R6 - O repositório de regras deverá suportar integridade referencial entre as regras de negócio 

e os respetivos metadados. 

• R7 - O repositório de regras deverá suportar o controlo de versões de regras. 

• R8 – O repositório de regras deverá implementar funcionalidades de gestão de histórico de 

execução de regras de negócio. 

3.2.2 Requisitos do PropertyField Decision Service 
• R9- O PropertyField Decision Service deverá executar as regras de negócio solicitadas pelas 

aplicações empresariais em produção. 

• R10 - O PropertyField Decision Service deverá inferir sobre todas políticas empresariais e 

decisões lógicas usadas pelas aplicações empresariais. 

• R11 - O PropertyField Decision Service deverá executar as decisões empresariais de forma 

independente da lógica das aplicações empresariais. 

• R12 - O PropertyField Decision Service deverá suportar mecanismos de exclusão mútua, pré-

condicionamento e prioridade durante execução das regras de negócio. 

• R13 - O PropertyField Decision Service deverá fornecer funcionalidades de depuração e 

rastreabilidade durante o processo de inferência de regras. 

• R14 – O PropertyField Decision Service deverá suportar um modo de simulação e um modo 

real. 

3.2.3 Requisitos do PropertyField Management Studio 
• R16 - O PropertyField Management Studio deverá disponibilizar funcionalidades para criação 

de regras. 

• R17 - O PropertyField Management Studio deverá disponibilizar funcionalidades para 

eliminação de regras. 

• R18 - O PropertyField Management Studio deverá disponibilizar funcionalidades para alteração 

de regras. 

• R19 - O PropertyField Management Studio deverá disponibilizar funcionalidades para 

importação de regras armazenadas em ficheiros suportados pela solução. 

• R20 - O PropertyField Management Studio deverá disponibilizar aos utilizadores mecanismos 

para exportação de regras existentes no repositório para ficheiros com estrutura de tabelas de 

decisão. 

• R21 - O PropertyField Management Studio deverá disponibilizar funcionalidades para 

simulação de regras durante a criação ou alteração. 

• R22 - O PropertyField Management Studio deverá disponibilizar funcionalidades para 

visualização de regras em linguagem específica de domínio do negócio. 

• R23 – O PF PropertyField Management Studio deverá disponibilizar funcionalidades para 

visualização de regras numa linguagem específica de domínio própria. 
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• R24 – O PropertyField Management Studio deverá disponibilizar funcionalidades para 

depuração de regras. 

• R25 – O PropertyField Management Studio deverá disponibilizar funcionalidades para 

visualização e gestão de dependências entre as regras. 

• R26 – O PropertyField Management Studio deverá disponibilizar funcionalidades para 

aplicação e gestão das exceções associadas as regras. 

• R27 – O PropertyField Management Studio deverá disponibilizar funcionalidades para gestão 

de entidades e seus respetivos relacionamentos com as regras de negócio. 

• R28 – O PropertyField Management Studio deverá disponibilizar funcionalidades para gestão 

(criação e eliminação) de versões de regras. 

 

3.3 Padrões e Modelos de Desenho 

Os modelos e padrões de desenho são uma abordagem de engenharia de software que representam 

uma solução reutilizável para um dado problema que ocorre com frequência dentro de um determinado 

contexto de desenho de software [24]. Os modelos e padrões de desenho não estão necessariamente 

relacionados a problemas encontrados no desenvolvimento de software. Podem estar relacionados 

também a melhores práticas formalizadas que os engenheiros de software usam como referência no 

processo de desenvolvimento de um software [24] [25]. 

No processo de desenho e concretização do PropertyField Manager foram seguidos modelos e padrões 

de desenho bastante conhecidos no âmbito da engenharia de software. Os modelos e padrões 

adotados para a análise e desenho dos componentes principais desta solução serão apresentados e 

analisados nas seções 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3. Os detalhes de concretização destes padrões serão 

apresentados no capítulo 4. 

3.3.1 Modelo Relacional para o Desenho do Repositório de Regras 

Embora a maior parte dos sistemas de gestão de regras de negócio existentes implementam os seus 

repositórios de regras baseando-se em tabelas de decisão contidas em ficheiros, para o desenho e 

consequente concretização do PropertyField Repository foi adotado o modelo de base de dados 

relacional [16].  

Essa abordagem diferente é resultado de uma análise profunda do contexto em que o PropertyField 

Manager irá operar. Tendo em conta a quantidade de regras de negócio existentes e do número de 

aplicações empresariais da Audatex Brasil que irão utilizar esta solução, um repositório de regras em 

ficheiros apresentaria desvantagens como:  

• Redundância e inconsistência na informação armazenada (ausência de integridade 

referencial). 

• Dificuldade em aceder fácil e rapidamente a informação. 
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• Possibilidade de isolamento dos dados mediante a utilização de múltiplos ficheiros. 

Por outra via, o modelo relacional para além de ser usado em grande parte dos sistemas empresariais 

modernos, oferece um conjunto de vantagens e que vão de encontro com aquilo que se pretende que 

o repositório de regras desta solução ofereça, nomeadamente [16]:  

• Resposta rápida aos pedidos de informação, pois os dados estão persistidos numa única 

estrutura. 

• Acesso múltiplo: Os sistemas de gestão de bases de dados oferecem recurso a concorrência 

e simultaneidade. 

• Flexibilidade: Independência entre aplicações que usam o repositório de regras. 

• Integridade da Informação: Impossibilidade de redundância e inconsistência garantida através 

da integridade referencial. 

• Facilidade de Gestão: Garantida através da centralização da informação. 

Seguindo o paradigma do modelo relacional, as entidades persistidas no PropertyField Repository são 

representadas através de relações, mais conhecidas por tabelas. As tabelas do repositório representam 

tanto entidades com dados e informação principal sobre as regras, quanto toda meta-informação 

necessária para acrescentar alguma descrição as regras. O processo de análise do PropertyField 

Manager resultou na identificação das seguintes relações (tabelas) principais apresentadas na tabela 

abaixo. 

Nome da Entidade Tipo/Importância Descrição 

Rules Principal Tabela central para o armazenamento das regras de negócio e informações 

de primeira ordem. 

Policies Principal Armazena o tipo de regra (Cálculo, Condicional, Validação, etc.) 

Scopes Principal  Armazena informações sobre o âmbito de negócio em que a regra foi criada 

(Seguro, Crédito etc.) 

Projects Principal Armazena informações sobre o projeto ou aplicação em que a regra foi 

criada. 

RulesTargets Principal Armazena informação sobre os elementos (entidades de negócio e suas 

propriedades) a serem afetados pela execução da regra. 

RulesTriggers Principal Armazena informação sobre os elementos (entidades de negócio e suas 

propriedades) envolvidos na avaliação da regra. 

RulesHistorical Principal Armazena informações sobre as versões de uma regra. 

RulesErrorCondition Principal Armazena informações sobre as condições de falha/erro na execução de 

uma regra. 

Tabela 1 – Entidades/Tabelas do PropertyField Repository 

Para além das relações (tabelas) apresentadas na Tabela 1, existem no PropertyField Repository 

outras tabelas secundárias ou chamadas de auxiliares, essas tabelas armazenam meta-informação 

ligadas as tabelas principais ou servem para garantir relacionamentos entre as entidades, conforme os 

princípios de desenho de bases de dados relacionais. 
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3.3.2 Padrão Arquitetural para a Camada de Abstração do Repositório 

Em muitas aplicações empresariais, a lógica de negócio e a lógica da aplicação acedem e manipulam 

os dados diretamente das bases de dados. O acesso direto aos dados armazenados nas bases de 

dados pode resultar em problemas tais como:  

• Duplicação de código;  

• Potenciais erros de programação;  

• Fraca tipificação dos tipos de dados e objetos de negócio;  

• Dificuldade na criação de políticas de centralização de dados tais como caching; 

• Impossibilidade integrar e/ou isolar com maior facilidade o acesso aos dados de dependências 

externas. 

Diante dos problemas apresentados, viu-se necessário adotar um padrão de desenho arquitetural que 

permitisse ao PropertyField Manager manter o seu conceito de modularização. Como mencionado no 

capítulo anterior, pela quantidade de regras a serem armazenadas e acedidas e pelo número de 

aplicações empresariais a partilharem os dados armazenados no repositório, existiu a necessidade de 

adotar um padrão que garantisse uma estratégia de caching e centralização das operações de acesso 

ao repositório. 

Para satisfazer os intentos destacados no parágrafo anterior, foi escolhido o padrão de desenho UoW 

(acrónimo de Unit of Work) + Repository [17]. O padrão Unit of Work + Repository utilizado na 

concretização da camada de acesso ao PropertyField Repository permitiu a criação de uma camada 

de abstração entre o acesso aos dados e a lógica das aplicações. A concretização desse paradigma 

ajudou a minimizar os problemas relacionados com o acesso ao repositório de regras, problemas com 

mecanismos de manipulação de regras e garantiu a redução de retrabalho nos casos de alteração no 

modelo de dados. 

A arquitetura do Unit of Work para o PropertyField Repository é constituída por outros quatro elementos 

que são representados pelas classes UnitOfWork, Repositories e DbContext e suas respetivas 

interfaces de operações. A concretização do UoW é feita sempre em combinação com um mapeamento 

relacional de objetos mais conhecido por ORM (Object Relational Model) [18]. 

A classe UnitOfWork foi implementada como uma espécie de interface de abstração de todas 

operações da base de dados realizadas por qualquer aplicação exterior. As classes Repository podem 

ser mais do que uma pois cada classe do tipo Repository representa uma entidade na base de dados 

e implementa operações de manipulação mais próximas das realizadas na base de dados. 

Na vertente desenhada para o PropertyField Repository, a concretização das operações torna-se cada 

vez mais consistente a medida que as camadas vão estando mais próxima do nível mais baixo e mais 

próxima da base de dados. Por essa razão, a classe DbContext é a que implementa de forma concreta 

as operações de manipulação dos dados armazenados no repositório.  
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3.3.3 Padrão Arquitetural para a Lógica da Ferramenta de Gestão de Regras 

Como algumas funcionalidades e operações do motor de regras são utilizadas pelas aplicações 

empresariais e também pela ferramenta de gestão de regras (embora em modo de simulação e 

depuração), existiu a necessidade de se reduzir o máximo a repetição de código e promover a sua 

reutilização. 

Para que essa abordagem de reutilização de classes que concretizam a lógica da aplicação fosse 

aplicada ao PropertyField Manager a fim de garantir a partilha de funcionalidades entre o PropertyField 

Decision Service e o PropertyField Management Studio, foi utilizado o padrão arquitetural MVVM 

(acrónimo de Model View ViewModel) [19]. O MVVM é um padrão arquitetural que aborda o 

desenvolvimento de aplicações através da promoção de separação de componentes, permitindo que 

um mesmo componente tenha as suas funcionalidades partilhadas por outros módulos aplicacionais. 

O padrão MVVM possui três componentes principais: o Model, o ViewModel e a View. Cada um 

desempenha um papel distinto e separado do outro. O Model representa a classe/objeto de negócio, a 

View representa a interface de interação com o utilizador e o ViewModel representa o controlador que 

gere a separação da lógica da aplicação. 

O Model e o ViewModel são os principais componentes que motivaram a adoção do padrão. Com essa 

abordagem, o PropertyField Decision Service e o PropertyField Management Studio usam o mesmo 

Model e ViewModel que concretizam funcionalidades semelhantes (Exemplo: classes que 

implementam execução de regras, avaliação de regras). Sendo assi, com a concretização do MVVM é 

possível a partilha de funcionalidades e modelo de domínio entre o PropertyField Management Studio 

e o PropertyField Decision Service. 

3.4  Análise e Desenho Estrutural 

Nesta seção, serão apresentados os modelos/diagramas que priorizam a descrição estática das 

estruturas do PropertyField Manager. Serão descritos, nas subsecções seguintes, os modelos 

estruturais dos principais componentes do PropertyField Manager, com maior destaque para os 

diagramas de Entidade-Relacionamento do repositório de regras, o modelo de domínio e diagrama de 

componentes ambos do motor de regras. 

3.4.1  Modelo de Entidade-Relacionamento para o Repositório de Regras 

Como descrito anteriormente na seção 3.3.1, o repositório de regras foi concretizado numa base de 

dados relacional, para tal desenhou-se um modelo de Entidade-Relacionamento que serviu como base 

para concretização do repositório. 

No modelo apresentado, estão destacadas as tabelas principais e auxiliares da base de dados, suas 

propriedades, seus relacionamentos e cardinalidade. As relações entre as tabelas principais e 
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auxiliares serviram não apenas para permitir a navegabilidade para as informações de uma para outra, 

mas também para manter a integridade referencial e consistência das informações. 

Para além das tabelas principais já apresentadas na seção 3.3.1, a necessidade de garantir relações 

com cardinalidade de muitos para muitos (N-N) resultou na criação de tabelas auxiliares, mais 

conhecidas como tabelas de detalhe. A Tabela 02 mostra as tabelas detalhe/auxiliar a implementar no 

PropertyField Repository. 

Nome da Entidade Tipo/Importância Descrição 

ProjectsRules Auxiliar/Detalhe Armazena detalhes do relacionamento entre regras e projetos/aplicações. 

ScopesRules Auxiliar/Detalhe Armazena detalhes do relacionamento entre regras e âmbitos/contextos. 

RulesRelatedFields Auxiliar/Detalhe Armazena detalhes do relacionamento entre regras e as propriedades dos 

objetos de negócio. 

Fields Auxiliar Armazena informações sobre propriedades dos objetos de negócio. 

Tables Auxiliar Armazena informações sobre os objetos de negócio. 

Tabela 2 – Entidades/Tabelas Auxiliares do PropertyField Repository 

A Figura 12 apresenta o Modelo Relacional para o repositório de regras, com destaque para as 

entidades, seus relacionamentos e a cardinalidade, sem apresentar detalhes sobre as propriedades 

apresentadas nas tabelas seguintes. 

	
Figura 12 - Diagrama de Entidade-Relacionamento – PropertyField Repository 
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O diagrama da Figura 12 não apresenta todos os atributos das tabelas, sendo assim, para um melhor 

entendimento as Tabelas 3 a 14 apresentam os atributos das entidades e as suas respetivas 

descrições. 

Nome da Atributo  Tipo de Dados  Descrição 

Id Hexadecimal/UniqueIdentifier Identificador único da regra. 

Name Texto/Varchar Nome identificador da regra 

PolicyId Hexadecimal/UniqueIdentifier Referência à Política de negócio ou governamental a que a 

regra se enquadra. 

Rule Texto/Varchar Expressão concreta da regra  

Comments Texto/Varchar Comentário do autor da regra 

CreationDate Data e Hora/DateTime Data e hora da criação da regra 

CreatedBy Hexadecimal/UniqueIdentifier Identificador único do usuário. 

Type Texto/Varchar Tipo de dados próprio  

IsActive Booleano/bit Descreve o estado de ativação 

Version_Major Inteiro/int  

Version_Minor Inteiro/int  

Version_Revision Inteiro/int  

LastModifiedDate Data e Hora/DateTime Data e hora de alteração 

LastModifiedBy Hexadecimal/UniqueIdentifier Identificador único do usuário. 

AllowAutoComment Booleano/bit  Estado de permissão de comentário automático. 

Tabela 3 – Atributos da Tabela Rules 

 

Nome da Atributo  Tipo de Dados  Descrição 
Id Hexadecimal/UniqueIdentifier Identificador único de regra. 

RuleId Hexadecimal/UniqueIdentifier Referência a regra que detém a versão anterior. 

Rule Texto/Varchar Expressão concreta da regra  

Comments Texto/Varchar Comentário do autor da regra 

Triggers XML Serialização referente a entidade RulesTriggers. 

Targets XML Serialização referente a entidade RulesTriggers. 

ErrorConditions XML Serialização referente a entidade RulesErrorsCondition 

RelatedFields XML Serialização referente a entidade RulesRelatedFields 

CreationDate Data e Hora/DateTime Data e hora da criação da regra 

CreatedBy Hexadecimal/UniqueIdentifier Identificador único do usuário. 

Version_Major Inteiro/int  

Version_Minor Inteiro/int  

Version_Revision Inteiro/int  

Tabela 4 – Atributos da Tabela RulesHistorical 

Nome da Atributo  Tipo de Dados  Descrição 

Id Hexadecimal/UniqueIdentifier Identificador único da condição de erro. 

RuleId Hexadecimal/UniqueIdentifier Referência a regra que detém a condição. 

ErrorCondition Texto/ Varchar Condição de erro para a regra. 

Description Texto/ Varchar Descrição síntese da condição de erro. 

Comments Texto/ Varchar Comentário adicional sobre a condição de erro 

Name Texto/Varchar Nome identificador da condição de erro. 

Tabela 5 – Atributos da Tabela RulesErrorConditions 
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Nome da Atributo  Tipo de Dados  Descrição 

Id Hexadecimal /UniqueIdentifier Identificador único do trigger da regra. 

RuleId Hexadecimal/UniqueIdentifier Referência a regra de detém o registo da meta-

informação. 

FieldId Hexadecimal/UniqueIndentifier Referência ao atributo/fato da entidade de negócio 

onde será aplicada a regra. 

DefaultValue Variant DataType/SQL Variant Valor atribuído automaticamente a propriedade/fato 

caso não seja fornecido algum. 

Order Inteiro/Int Ordem de entrada/leitura dos fatos para avaliação. 

ExcludeNonApplicable Booleano/bit Estado que determina a exclusão de um fato caso não 

seja aplicado na regra. 

ExcludeUnavailable Booleano/bit Estado que determina a exclusão de um fato caso o 

mesmo não esta disponível. 

StopOnZero Booleano/bit Estado que determina o fim da participação de um fato 

caso o valor chegue a zero (exclusivo para fatos 

numéricos/monetários). 

ErrorOnZero Booleano/bit Estado que determina o fim da participação de um fato 

(com erro) caso o valor chegue a zero (exclusivo para 

fatos numéricos/monetários). 

StopOnNegative Booleano/bit Estado que determina o fim da participação de um fato 

caso o valor chegue a negativos (exclusivo para fatos 

numéricos/monetários). 

ErrorOnNegative Booleano/bit Estado que determina o fim da participação de um fato 

(com erro) caso o valor chegue a negativo (exclusivo 

para fatos numéricos/monetários). 

UseAsParameter Booleano/bit Estado que determina se a regra aplicada ao fato é 

usada como parâmetro noutra regra. 

UseColorCode Booleano/bit Estado que determina se o atributo/fato será 

assinalado com alguma cor em função do resultado da 

avaliação do mesmo. 

IgnoreEmptyValue Booleano/bit Estado que determina se um atributo/fato tem a sua 

participação ignorada caso possua valores em branco. 

Tabela 6 – Atributos da Tabela RulesTriggers 

Nome do Atributo Tipo de Dados  Descrição 
TargetId Hexadecimal/UniqueIdentifier  Identificador único do ecrã alvo da regra. 

RuleId Hexadecimal/UniqueIdentifier Referência a regra de detém o registo da meta-

informação. 

FieldId Hexadecimal/UniqueIdentifier Referência ao campo no ecrã onde os 

resultados da regra serão aplicado. 

MappingNotApplicableSetNull Booleano/bit Estado que representa a nulidade do campo 

caso o resultado da avaliação da regra não 

seja aplicável. 

MappingIlegibleSetNull Booleano/bit Estado que representa a nulidade do campo 

caso o resultado da avaliação da regra não 

seja legível. 

MappingUnavailableSetNull Booleano/bit Estado que representa a nulidade do campo 

caso o resultado da avaliação da regra não 

esteja disponível. 
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MappingTrueSetNull Booleano/bit Estado que representa a nulidade do campo 

caso o resultado da avaliação da regra seja 

verdadeiro. 

MappingFalseSetNull Booleano/bit Estado que representa a nulidade do campo 

caso o resultado da avaliação da regra seja 

falso. 

MappingOutOfScopeSetNull Booleano/bit Estado que representa a nulidade do campo 

caso o resultado da avaliação da regra esteja 

fora do âmbito. 

MappingTrueTapeData Booleano/bit Estado que representa a aplicação dos dados 

da regra do campo caso o resultado da 

avaliação de regra seja verdadeiro. 

MappingFalseTapeData Booleano/bit Estado que representa a aplicação dos dados 

da regra do campo caso o resultado da 

avaliação de regra seja falso. 

MappingUnavailableTapeData Booleano/bit Estado que representa a aplicação dos dados 

da regra do campo caso o resultado da 

avaliação de regra esta indisponível. 

MappingNotApplicableTapeData Booleano/bit Estado que representa a aplicação dos dados 

da regra do campo caso o resultado da 

avaliação de regra seja aplicável. 

MappingIlegibleTapeData Booleano/bit Estado que representa a aplicação dos dados 

da regra do campo caso o resultado da 

avaliação de regra seja ilegível. 

MappingOutOfScopeTapeData Booleano/bit Estado que representa a aplicação dos dados 

da regra do campo caso o resultado da 

avaliação de regra esteja fora do âmbito. 

AllowChangeEnable Booleano/bit Estado que representa a permissão de 

alteração manual dos valores de um campo. 

Tabela 7 – Atributos da Tabela RulesTargets 

Nome da Atributo  Tipo de Dados  Descrição 

Id Hexadecimal/UniqueIdentifier  Identificador único da Tabela/Entidade de negócio. 

Name Texto/Varchar Nome único da Tabela/Entidade de Negócio. 

Description Texto/Varchar Descrição síntese da Tabela/Entidade de Negócio. 

Tabela 8 – Atributos da Tabela Tabels 

Nome da Atributo  Tipo de Dados  Descrição 
Id Hexadecimal/UniqueIdentifier  Identificador único da Tabela/Entidade de negócio. 

TableId Hexadecimal/UniqueIdentifier Referência a Tabela/Entidade de negócio. 

Name Texto/ Varchar Nome único da Propriedade da Tabela/Entidade de 

Negócio. 

Description Texto/Varchar Descrição síntese da Propriedade. 

FormatMask Máscara de Texto/Mask Formato da máscara de apresentação. 

DefaultValue  Valor Predefinido para o campo 

IsCritical Booleano/bit  Estado que descreve se um campo é crítico ou não. 

DataType Texto/Varchar Identificação do tipo de dados do campo 

AlwaysShowData Booleano/bit Estado que descreve se um campo mostra sempre o seu 

valor. 

IsRequired Booleano/bit Estado que descreve se um campo é obrigatório ou não. 
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Length Inteiro/Int Comprimento do valor do campo. 

Tabela 9 – Atributos da tabela Fields 

Nome da Atributo  Tipo de Dados  Descrição 

Id Hexadecimal/UniqueIdentifier  Identificador único do Ecrã alvo. 

Name Texto/ Varchar Nome único do ecrã alvo. 

Description Texto/ Varchar Descrição síntese do ecrã alvo. 

Tabela 10 – Atributos da Tabela Screens 

Nome da Atributo  Tipo de Dados Descrição 
Id Hexadecimal/ UniqueIdentifier Identificador único do âmbito. 

Name Texto/Varchar Nome único do âmbito. 

Description Texto/ Varchar Descrição síntese do âmbito. 

Tabela 11 – Atributos da Tabela Scopes 

Nome da Atributo  Tipo de Dados Descrição 

Id Hexadecimal/ UniqueIdentifier Identificador único da política. 

Name Texto/Varchar Nome único da política da regra. 

Description Texto/ Varchar Descrição síntese da política da regra. 

Tabela 12 – Atributos da Tabela Polices 

Nome da Atributo  Tipo de Dados  Descrição 
Id Hexadecimal/UniqueIdentifier  Identificador único da associação da regra e da política. 

RuleId Hexadecimal/UniqueIdentifier Identificador da Regra. 

PoliceId Hexadecimal/UniqueIdentifier Identificador da Política. 

Tabela 13 – Atributos da Tabela PoliceRules 

Nome da Atributo  Tipo de Dados  Descrição 
Id Hexadecimal/UniqueIdentifier  Identificador único da Tabela/Entidade de negócio. 

RuleId Hexadecimal/UniqueIdentifier Identificador da Regra. 

ScopeId Hexadecimal/UniqueIdentifier Identificador do âmbito. 

Tabela 14 – Atributos da Tabela ScopeRules 

3.4.2 PropertyField Decision Service – Modelo de Domínio 

O modelo de domínio do PropertyField Decision Service serviu como base para a concretização de 

todo processo de inferência. Depois de concretizado, é através do PropertyField Decision Service que 

as aplicações empresariais irão solicitar ao motor de regras a inferência necessária sobre os fatos em 

avaliação. 

Na Figura 13 é representado em detalhes o modelo do PropertyField Decision Service. No modelo, 

estão apenas representados as classes principais e os tipos de dados personalizados, foram excluídas 

as classes designadas como Helpers ou Factories, sendo estas apenas de apoio e formatação de 

dados e outras funcionalidades que não intervêm diretamente no PropertyField Decision Service. Com 

este diagrama pretende-se representar as classes e as suas relações de herança e de associação. 
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Com o objetivo de se evitar uma redundância na descrição das classes apresentadas no modelo de 

domínio, as mesmas estão descritas no capítulo 4 na seção 4.2 que apresenta os aspetos de 

concretização do PropertyField Decision Service e que é totalmente baseado neste modelo de domínio. 

3.4.3 PropertyField Decision Service – Diagrama de Componentes 

Nesta seção são apresentado o diagrama de componentes internos que constituem o PropertyField 

Decision Service. A Figura 14 mostra uma visão mais interna do motor de regras do PropertyField 

Manager, apresentando os componentes implementados em forma de classes ou interfaces. 

	
Figura 13 - Modelo de Domínio do PropertyField Decision Service 
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Figura 14- Diagrama de Componentes do PropertyField Decision Service 

3.5 Atores e Casos de Uso 

Nesta seção serão apresentadas as funcionalidades do sistema e sua interação com os atores. O foco 

prende-se na identificação e definição de casos de uso resultantes da análise dos requisitos do sistema 

e pelas trocas de mensagens entre o sistema e os seus principais atores. Sendo assim, para melhor 

representação das funcionalidades do sistema, foram identificados os atores e os casos de uso. Esses 

aspetos serão apresentados como modelos nas seções 3.5.1 e 3.5.2. 

3.5.1 Atores 

O PropertyField Manager possui três perfis de atores, nomeadamente: Business Analyst, Business 

Manager e System Administrator. Cada um dos perfis possui níveis diferentes de acesso e permissões 

no sistema. Entretanto, o Business Manager é uma especialização do Business Analyst mas com 

permissões acrescidas. O System Administrator é também uma especialização do Business Manager 

com permissões de Super User (Permissões total sobre o sistema).  
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Figura 15- Perfis dos Atores do Sistema 

A Figura 15 mostra um diagrama onde é possível identificar os perfis de atores do sistema e as suas 

relações de extensão entre os diferentes perfis. 

• Business Analyst: Caracteriza-se como o utilizador principal do sistema, chegando a ser 

considerado como a razão para concretização do sistema. Está ligado ao negócio da 

organização, as políticas, estratégias e táticas empresariais. Tem conhecimento sobre as 

regras de negócio e precisa traduzi-las para a realidade do sistema. Para este utilizador 

destacam-se a criação e alteração de regras, simulação de regras, tradução de regras, adição 

de entidades de negócio. 

• Business Manager: É uma especialização do Business Analyst, com a diferença de ser um 

especialista no negócio e adicionalmente possuir permissões para gerir regras na totalidade 

(criar, alterar e eliminar regras), gerir entidades de negócio envolvidas numa regra (adicionar e 

remover entidades), simular e depurar regras e por fim gerir histórico e versões de regras.  

• System Administrator: É uma especialização do perfil de Gestor de Negócio, embora em 

situações de funcionamento normal não é esperado que utilizadores com este perfil realizam 

operações de negócio. O Administrador do sistema é solicitado apenas em questões de 

correção de inserções erradas de registos e que os mesmos tenham criado dependências com 

regras ou entidades de negócio em uso nas aplicações em produção, pois pelo seu 

conhecimento técnico, possui permissões para fazer eliminação em cascata sem causar danos. 
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Figura 16 - Diagrama de Casos de Uso do Sistema 

3.5.2 Casos de Uso 

A Figura 16 apresenta um diagrama de casos de uso do sistema desenvolvido e os mesmos são 

detalhados nas tabelas que se seguem serão apresentados os casos de uso do sistema e as suas 

descrições. 

Caso de Uso Criação de Regras de Negócio 

Ator Anónimo 

Objetivo Executar a aplicação e autenticar-se no sistema. 

Âmbito Autenticação 

Pré-condições   

Cenário 1 – Executar o PropertyField Manager;  
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2 – Fornecer utilizador e palavra-passe;  

3 – Fazer login no sistema. 

Tabela 15: Caso de Uso – Autenticação no PropertyField Manager 

Caso de Uso Criação de Regras de Negócio 

Ator Business Analyst 

Objetivo Criar regras de negócio no editor de regras e armazena-la na 

base de dados do repositório de regras. 

Âmbito Gestão de Regras 

Pré-condições  A interface do Editor de Regras deve estar disponível. 

Cenário 1 – Abrir o Editor de Regras;  

2 – Criar uma regra;  

3 – Gravar a regra criada. 

Tabela 16: Caso de Uso – Criação de Regras de Negócio 

Caso de Uso Eliminação de Regras de Negócio 

Ator Business Manager 

Objetivo Eliminar uma regra criada por qualquer utilizador. 

Âmbito Gestão de Regras. 

Pré-condições  A regra a ser eliminada não deve possuir dependência com 

entidades de negócio e aplicações em produção. 

Cenário 1 – Selecionar a regra na lista de regras;  

2 – Eliminar regra selecionada. 

Tabela 17: Caso de Uso – Eliminação de Regras de Negócio 

Caso de Uso Edição de Regras de Negócio 

Ator Business Manager 

Objetivo Alterar a expressão de uma regra e/ou outras informações 

relacionadas à regra previamente criada e guardada no 

repositório. 

Âmbito Gestão de Regras. 

Pré-condições  A regra a ser editada deve estar disponível na lista de 

exploração de regras. 

Cenário 1 – Selecionar a opção de edição de regra na lista de regras;  

2 – Editar a expressão da regra e outras informações 

relacionadas;  

3 – Gravar as alterações. 

Tabela 18: Caso de Uso – Edição de Regras de Negócio 

Caso de Uso Visualização de Regras em linguagem de negócio e em 
DSL 

Ator Business Analyst 

Objetivo Visualizar expressão da regra em linguagem de negócio e 

linguagem específica de domínio. 

Âmbito Gestão de Regras 

Pré-condições  A regra deve possuir a sintaxe correta. 

Cenário 1 – Criar expressão de regra ou abrir uma regra existente; 
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2 – Selecionar opções de visualização em linguagem de 

negócio (Inglês) ou Linguagem Específica de Domínio.  

Tabela 19: Caso de Uso – Visualização de Regras em Linguagem de Negócio e DSL 

Caso de Uso Importação de Regras de Negócio 

Ator Business Manager 

Objetivo Importar regras previamente gravadas em ficheiros de 

formato próprio. 

Âmbito Gestão de Regras 

Pré-condições  O ficheiro de regras deve estar disponível e num formato 

válido. 

Cenário 1 – Selecionar a opção de importação de regras;  

2 - Verificar regras importadas. 

Tabela 20: Caso de Uso – Importação de Regras 

Caso de Uso Exportação de Regras de Negócio 

Ator Business Manager 
Objetivo Exportar um conjunto de regras selecionadas para um 

ficheiro em formato próprio do PropertyField Manager. 
Âmbito Gestão de Regras 
Pré-condições  A regra a ser exportada deve estar devidamente criada. 
Cenário 1 – Selecionar as regras a serem exportadas;  

2 – Selecionar a opção de exportar regras. 
Tabela 21: Caso de Uso – Exportação de Regras 

Caso de Uso Simulação de Execução de Regras de Negócio 

Ator Business Analyst 
Objetivo Simular a execução de uma regra antes da mesma ser 

aplicada num sistema empresarial em produção. 
Âmbito Simulação de Execução de Regras. 
Pré-condições  A regra a ser simulada não deve conter erros de sintaxe. 
Cenário 1 – Verificar erros de sintaxe na expressão da regra;  

2 – Selecionar a opção “Executar Regra”;  
3 – Validar resultado. 

Tabela 22: Caso de Uso – Simulação de Execução de Regras 

Caso de Uso Depuração de Regras 

Ator System Admin 
Objetivo Rastrear todo processo de simulação de execução de uma 

regra e, em caso de erro, detetar a posição do erro na 
expressão.  

Âmbito Simulação de Execução de Regras 
Pré-condições  A regra deve ser executada antes da depuração. 
Cenário 1 – Selecionar uma regra; 

2 - Executar a regra selecionada; 
3 – Selecionar a opção de depuração. 
4 – Acompanhar o processo de depuração e verificar as 
informações exibidas. 

Tabela 23: Caso de Uso – Depuração de Regras 

Caso de Uso Gestão de Dependência entre Regras 

Ator Business Manager 
Objetivo Gerir dependência entre regras, no caso de regras que 

possuem outras regras como operandos. 
Âmbito Gestão Avançada de Regras 
Pré-condições  As regras dependentes devem estar disponíveis. 
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Cenário 1 – Selecionar e abrir a regra desejada. 
2 – Selecionar a opção de visualização dependências; 
3 – Adicionar ou eliminar regras dependentes. 
4 – Gravar alterações efetuadas. 

Tabela 24: Caso de Uso – Gestão de Dependências entre Regras  

Caso de Uso Gestão de Exceções de Execução de Regras 

Ator Business Manager 
Objetivo Gerir as exceções a serem seguidas pelas regras durante a 

sua execução, no caso do resultado não for inicialmente o 
esperado. 

Âmbito Gestão Avançada de Regras. 
Pré-condições   
Cenário 1 – Selecionar e abrir a regra desejada. 

2 – Selecionar a opção de gestão de exceções; 
3 – Adicionar ou remover regras exceções em pontos de 
decisão. 
4 – Gravar alterações efetuadas. 

Tabela 25: Caso de Uso – Gestão de Exceções de Execução de Regras 

Caso de Uso Gestão de Entidades de Negócio 

Ator Business Manager 
Objetivo Adicionar ou remover entidades e propriedades de negócio 

envolvidas na execução de uma regra, tanto como gatilhos 
ou como alvos. 

Âmbito Gestão Avançada de Regras 
Pré-condições  Todas as entidades de negócio devem estar registadas e 

disponíveis na lista de entidades. 
Cenário 1 – Selecionar e abrir a regra desejada. 

2 – Selecionar a opção de gestão de entidade de negócio; 
3 – Selecionar a opção de gestão de entidades-gatilho ou 
entidades-alvo. 
4 – Adicionar ou remover entidades-gatilho ou entidade-alvo; 
5 – Gravar alterações efetuadas. 

Tabela 26: Caso de Uso – Gestão de Entidades de Negócio 

Caso de Uso Gestão de Históricos e Versão de Regras 

Ator Business Manager 
Objetivo Criar ou eliminar histórico e versões de uma regra. 
Âmbito Gestão Avançada de Regras. 
Pré-condições  No caso de remoção de versões, a versão não pode ter 

registos dependentes e em uso na versão da regra em uso. 
Cenário 1 – Selecionar e abrir a regra desejada. 

2 – Selecionar a opção de gerir histórico de revisões; 
3 – Comparar versões. 
4 – Eliminar versões (verificar pré-condição). 
5 – Gravar as alterações. 

Tabela 27: Caso de Uso – Gestão de Históricos e Versões de Regras 

3.6 Síntese  

Nesta seção é apresentada a síntese do capítulo, destacando os pontos mais importantes da análise e 

desenho da solução, tais como: identificação e descrição dos constrangimentos e requisitos do sistema; 

arquitetura da solução desenvolvida; componentes principais, os padrões de desenho utilizados, os 

componentes principais, os atores e os casos de uso do sistema. 

Nos padrões de desenho utilizados, destacam-se o modelo de dados relacional, o Unit of Work e o 

MVVM. O Modelo relacional é usado para modelar e concretizar Bases de Dados Relacionais, o objetivo 

deste padrão é o de fornecer boas práticas na construção de Bases de Dados a fim de se alcançar 
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propriedades como rapidez de resposta no acesso a dados, acesso concorrente, flexibilidade para 

alteração da estrutura e garantir a integridade da informação. 

O Unit of Work é um padrão de desenho direcionado para construção de camada de acesso a dados, 

foi utilizado para concretização da camada de abstração de acesso ao PropertyField Repository. Segue 

o conceito de concretização de repositórios de objetos da base de dados (tabelas, vistas, e etc.) 

abstraindo assim toda estrutura da mesma. O MVVM é um padrão de desenho criado pela Microsoft 

para o desenvolvimento de aplicações Desktop (o equivalente em MVC para Web) em que o seu 

princípio de funcionamento baseia-se na modularização e independência entre a camada de 

apresentação, o modelo de dados e a lógica da aplicação. 

Finalmente, no que se refere a conceção do sistema, é importante destacar a existência de três 

módulos, que são: o PropertyField Repository - repositório onde são armazenadas as regras de negócio 

e a sua meta-informação relacionada; o PropertyField Decision Service - elemento central, é o 

responsável por todo o processo de inferência de regras armazenadas no repositório e requisitadas 

pelas aplicações empresariais em produção; o PropertyField Management Studio - ferramenta de 

gestão de regras de negócio a ser utilizada por analistas e gestores de negócio e permite a criação, 

edição, eliminação, simulação e depuração de regras através de uma interface gráfica intuitiva. 
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4 PropertyField Manager – Aspetos de Concretização 

Neste capítulo são apresentados os detalhes de concretização mais importantes do PropertyField 

Manager. Foram concretizados os aspetos de análise e desenho apresentados no capítulo 3. Os 

componentes desenhados foram concretizados através da implementação de código fonte em ficheiros 

de classes ou componentes de base de dados mediante as tecnologias definidas nos constrangimentos 

do sistema. 

4.1 Concretização do PropertyField Repository 

Nesta seção serão apresentados os aspetos relevantes sobre a concretização do repositório de regras 

analisado e modelado no capítulo 3. Destacam-se os processos de criação das tabelas que 

representam as entidades do repositório; o mapeamento destas entidades em classes e a 

concretização de uma camada de abstração para o repositório de regras. 

4.1.1 Concretização de Entidades/Tabelas 

As tabelas do PropertyField Repository apresentadas no Capítulo 3 na Seção 3.4.2 serão 

implementadas através de Scripts escritos na linguagem T-SQL [20], que permite através de código 

escrito em linguagem estruturada construir relações (tabelas), suas propriedades e as restrições de 

integridade relacional [20] [21]. A Figura 17 mostra um Script de criação da tabela Rules que é a mais 

importante entre as tabelas do repositório. A Figura 18 apresenta um script para criação da tabela 

RulesHistorical usada para gravar versões de uma regra. 

Seguidamente, a Figura 19 mostra a concretização de um script em T-SQL para impor a integridade 

referencial entre a tabela Rules, apresentada na Figura 17, e a tabela RulesHistorical, apresentada na 

Figura 18, resultando assim numa relação entre as duas tabelas [21]. 

	
Figura 17 - Script de Criação da Tabela Rules 
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Figura 18 - Script de Criação da Tabela de Versões de Regras 

As restantes tabelas seguem o mesmo processo de concretização para criação e imposição e 

integridade referencial, por isso não serão apresentadas nesta seção. A concretização de todas as 

tabelas por essa via resultou no diagrama de Base de Dados SQL apresentado na Figura 20. 

	
Figura 19 - Script de Integridade Referencial entre as Tabelas Rules e RulesHistorical 

4.1.2 Mapeamento de Entidades e Concretização da Camada de Abstração 

Nos grandes projetos, o acesso direto e a abstração à base de dados através de invocação de 

declarações SQL ou Stored Procedures tem perdido algum espaço. O afastamento dessa abordagem 

está diretamente relacionado com as desvantagens da mesma (necessidade de conhecimento de SQL 

e da existência de um Administrador de Base de Dados) e pelo surgimento de outras soluções para 

abstração de dados.   

Entre as várias soluções existentes, decidimos adotar para o PropertyField Manager a concretização 

de uma camada de abstração para o repositório de regras usando a técnica do mapeamento relacional 

de objetos (ORM, acrónimo de Object-Relational Mapping). Esta abordagem permitiu que as tabelas 

do repositório de regras fossem convertidas em objetos, criando a ideia de uma base de dados virtual 

que pode ser usada diretamente dentro da linguagem de programação em que a aplicação que usará 

a base de dados está a ser desenvolvida. 
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Para além de permitir consultas diretas a esta base de dados virtual através de declarações em LINQ, 

permite que a lógica da aplicação e os procedimentos de acesso ao repositório permaneçam no código 

da aplicação e na mesma linguagem. Toda lógica de acesso aos dados é manipulada sob o mesmo 

contexto do código da aplicação, o que torna o processo mais facilitado. A Figura 21 mostra parte do 

código implementado para o mapeamento relacional das tabelas Rules usando a técnica do ORM.	

	
Figura 20 - Diagrama de Relacionamento em SQL Server para o PF Repository 
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Figura 21 - Código de concretização Virtual da Tabela Rules usado ORM 

Com a utilização do ORM no repositório de regras, dá-se também um passo à frente no que toca as 

transações para base de dados. Todas as alterações serão gravadas em instâncias das classes da 

base de dados virtual até que a aplicação ou módulo aplicacional efetua o commit dessas alterações 

para base de dados efetiva do PropertyField Repository. Isso permite que um grupo alterações 

efetuadas durante a utilização dos dados possam ser revertidas com ligeira facilidade. 

A Figura 22 apresenta um diagrama de classes completo referente a base de dados do PropertyField 

Repository representando uma base de dados virtual e que pode ser acedida diretamente da aplicação 

sem a necessidade de se conhecer a estrutura da base de dados implementada. 

Depois do mapeamento das entidades para criação de uma Base de Dados Virtual através do ORM, 

foi utilizado o padrão de desenho Unit of Work para concretização de uma verdadeira camada de 

abstração no acesso a essa mesma base de dados virtual. Embora já se consiga alguma abstração 

apenas através da concretização do ORM, a Base de Dados Virtual fica exposta para as aplicações. 

Entretanto, esse problema de exposição é resolvido através da concretização do Unit of Work. 

O objetivo principal é o de manter o código simples e prático sem muita engenharia. A concretização é 

baseada no agrupamento de uma ou mais operações (usualmente operações de base de dados) em 

uma única transação ou “unidade de trabalho”, sendo que todas essas operações são efetivadas ou 

canceladas como uma só, evitando problemas como regras gravadas com informações incompletas, 

inconsistência nas operações sobre as regras e etc.  
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As Figuras 23 e 24 mostram o código para concretização da interface IUnitOfWork e da classe 

UnitOfWork que implementa a interface anterior. 

	
Figura 22 - Base de Dados Virtual do PF Repository através do ORM 

	
Figura 23 - Código de concretização da Interface IUnitOfWork 
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Figura 24 - Código de concretização da classe UnitOfWork 

Para finalizar a concretização do padrão UnitOfWork, é implementado também o conceito de 

repositórios de entidades. O conceito de repositório de entidades é usado para gerir operações de 

CRUD através de uma interface abstrata que expõe as entidades de domínio e oculta os detalhes de 

concretização do código dessas operações. A Figura 24 mostra o código da interface IRepository que 

representa um repositório genérico para todas as entidades de domínio e com as operações mais 

comuns. 

	
Figura 25 - Código de concretização da interface IRepository 
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A classe genérica Repository que implementa a interface IRepository apresentada na Figura 25 contém 

a concretização dos métodos para realizar as operações de CRUD sobre as entidades de domínio da 

base de dados virtual criada através do ORM e declaradas na interface IRepository. Não foi possível 

implementar transações na base de dados virtual pois neste nível baixo não existe o controlo de 

sessões. A interface IEntity representa todas as entidades do domínio. A Figura 26 mostra a 

concretização da classe genérica Repository e todos os métodos para as operações de CRUD.  

	
Figura 26 - Concretização da classe Repository com as operações de CRUD 

No contexto do PropertyField Repository as transações foram implementadas ao mais alto nível, 

nomeadamente no UnitofWork, porque uma transação em sessão pode conter várias operações ao 

longo de vários repositórios. 

4.2 Concretização do PropertyField Decision Service 

Nesta seção serão apresentados os aspetos relevantes sobre a concretização do motor de regras 

desenhado no capítulo 3. Destacam-se os processos de identificação e interpretação de regras; o 

processo de avaliação e depuração de regras; e finalmente o processo de simulação de execução e 

depuração de regras. 

4.2.1 Identificação e Interpretação de Regras 

A identificação e interpretação de regras são os primeiros processos a serem executados no processo 

de inferência de regras. Esta operação é realizada através das classes Token [22] e TokenItens. A 

classe Token funciona como um Parser [22] que recebe a expressão de uma regra como input cujo 

objetivo principal é o de repartir essa expressão em partes reconhecíveis pelo motor de regras do 

Decision Service. O conceito é o associar substantivos a objetos de negócio (incluindo suas 
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propriedades) e os verbos como métodos ou operações a fim de serem manipulados pela linguagem 

específica de domínio. 

	
Figura 27 - Código parcial para identificação e criação de operadores compostos 

O Parsing da expressão de uma regra pela classe Token resulta na subdivisão da expressão em vários 

tipos de elementos designados por TokenItem. Os TokenItens podem ser operadores, operandos ou 

funções lógicas, este último é considerado um tipo diferente de operador [22]. 

Identificação e Criação de Operadores  

 Para identificar e criar um TokenItem do tipo operador é sempre necessário verificar também o próximo 

caracter a seguir ao mesmo. Essa segunda operação de identificação é necessária para resolver o 

problema nos casos em que o próximo caracter pode ser também um operador e perder-se sem ser 

identificado. O exemplo mais comum é o caso dos operadores de comparação Maior ou Igual (> =) e 

Menor ou Igual ( < =) e operadores Lógicos de Igualdade (==) em que o próximo TokenItem é o igual 

(=). A Figura 27 e a Figura 28 mostram parte do código que contém a lógica para a verificação de 

operadores duplos. 

	
Figura 28 - Código parcial para identificação e criação de operadores compostos 
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Identificação e Criação de Operandos 

O processo de identificação e criação de operandos é implementado de uma maneira mais simples que 

o dos operadores, é apenas verificado se o elemento em causa pertence a um tipo de dados reservado 

para operandos. Os tipos de dados para operandos podem ser inteiros, decimais, datas, booleanos, 

textos válidos para o motor de regras, propriedades de objetos de negócio e até mesmo outra regra 

completa cujo resultado é utilizado como operando na regra em avaliação.  

Se um Token não é nem um operador nem um operando, então é adicionado a lista de TokenItems 

como sendo uma variável. As variáveis são TokenItems específicos e são usados principalmente em 

ambiente de simulação de regras através da ferramenta de gestão de regras. A Figura 29 mostra parte 

do código de identificação e criação de TokenItems do tipo operando e do tipo variável.   

	
Figura 29 - Código parcial para criação de TokenItem do tipo Operando e Variável 

Concretização da fila de execução para a Notação Polonesa Reversa 

O motor de regras do PropertyField Decision Service usa a Notação Polonesa Reversa (RPN) para 

organizar os operadores e operandos de uma regra e executa-los [23]. A concretização desta notação 

suportará o conceito de filas (Queues) e pilhas (Stack) a fim de se gerar cálculos concatenados entre 

os TokenItems da regra. 

A opção por essa notação permite que os cálculos sejam mais rápidos que as notações algébricas por 

duas razões. Primeiro porque nos cálculos com a notação RPN as expressões não precisam usar 

parenteses. Adicionalmente, as aplicações que implementam essa notação podem enviar expressões 

com alguns erros causados pela falta de utilização de parenteses [23]. 
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Figura 30 - Código parcial para Inserção dos operadores no fim da fila RPN 

Como a RPN coloca todos os operadores no fim (Exemplo: 3-4*5 em RPN seria 3 4 5 * -) [23], então 

seguiu-se a mesma lógica no Decision Service. Para se conseguir essa informação, foi necessário criar 

um objeto ExQueue que representa uma fila RPN. Todos os operadores são passados para o fim da 

fila na mesma ordem em que seria calculados numa expressão algorítmica e só depois de não existirem 

mais operadores é que são adicionados os operandos e variáveis. A Figura 30 mostra a concretização 

do procedimento explicado neste parágrafo. 

4.2.2 Avaliação e Execução de Regras 

Depois de estar concluído o processo de identificação de regras através de uma expressão de regra 

armazenada no repositório, o processo que se segue é o de avaliação e consequente execução da 

mesma.  

O processo de avaliação e execução de regras é implementado em várias classes que constituem o 

motor de regras, algumas principais e outras auxiliares (conhecidas como helpers). Dentro desse 

contexto e pelo elevado número de classes, serão apresentadas apenas duas classes principais para 

esse processo, que são a classe Evaluator e a classe IIFShortCircuit. 

Concretização do Processo de Avaliação de Regras. 

 Classe Evaluator 

A classe Evaluator é uma das principais responsáveis pelo processo de avaliação de uma regra. A 

classe possui vários elementos, mais inicialmente destacam-se um dicionário de Fields (propriedade 

dos objetos de negócio), uma coleção de RulesTriggers (Gatilho de regras), uma coleção de 

RulesTargets (Ecrãs e Fields alvos da execução da regra), um ReturnToken (Token recebido 

inicialmente e retornado depois da sua avaliação) e uma propriedade booleana designada como 

EnableTracker que indica se uma regra deve ser rastreada ou não (as regras provenientes das 

aplicações empresariais não são rastreadas com frequência por uma questão de desempenho). 
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As propriedades acima descritas são inicializadas juntamente com a construção da classe Evaluator. 

A Figura 31 apresenta parte do código que corresponde com a definição e inicialização destas 

propriedades. 

	
Figura 31 - Código parcial para Inicialização da Classe Evaluator 

Para além das propriedades descritas anteriormente, a classe Evaluator possui também outras 

propriedades não menos importantes e que serão descritas a seguir: 

• CurrentTokenItem: Como um Token (Objeto resultante do parte a uma expressão da regra) é 

um conjunto de TokenItems, e a avaliação da regra é feita sobre esse conjunto, é necessário 

que o motor de regras saiba identificar qual TokenItem encontra-se em avaliação num 

determinado momento. Esse ToeknItem é armazenado na propriedade CurrentTokenItem. 

• TokenEvalTime: Representa o tempo total de avaliação de um Token, o que na verdade é o 

resultado do somatório dos tempos parciais de avaliação de cada TokenItem pertencentes ao 

mesmo Token. 

• PassTriggerVerification: É uma propriedade com valor booleano que armazena o resultado 

da verificação de um Token. Esse resultado é fornecido pelo ExecutionTracker através da sua 

propriedade com o mesmo nome. 

• WasExecuted: É a propriedade (também com valor booleano) que armazena e fornece o 

resultado da execução com sucesso, ou não, de uma regra. O valor deste resultado é 

proveniente da classe ExecutionTracker através de uma propriedade com o mesmo nome. 

• PassVerificationReason: É uma propriedade complementar, com Enums do tipo 

TriggerVerificationReason, que armazena informações sobre a razão do sucesso ou não na 

verificação e execução de uma regra. Os estados que representam a razão da verificação de 

um gatilho de regra são implementados num Enum da classe principal ExecutionTracker e 

estão representados no código mostrado na Figura 32. 
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Figura 32 - Código do Enum para razões de verificação de um gatilho 

O principal método da classe Evaluator é o Evaluate(), é o responsável por avaliar/executar todos os 

TokenItems resultantes do processo de Parsing de uma regra. O método recebe como argumento para 

entrada uma fila de execução de TokenItems organizados numa Notação Polonesa Reversa 

(ExQueue<TokenItem>). Como argumentos de saída, uma mensagem de erro (caso aconteça) e o 

valor do resultado da avaliação (convertido em string). 

O método Evaluate() primeiro verifica através do nome se o CurrentTokenItem (TokenItem da fila de 

execução) não é um IIF, caso essa condição seja verdadeira, o TokenItem é adicionado diretamente a 

pilha de execução (ExStack<TokenItem>), caso contrário estamos em presença de um TokenItem IIF. 

A Figura 33 mostra parte do código que representa este primeiro passo do processo de avaliação. 

 
Figura 33 - Código parcial para avaliação de um TokenItem não-IIF 

Todavia, como mencionado no parágrafo anterior, caso a condição apresentada anteriormente seja 

false, então estamos na presença de um TokenItem atual do tipo IIF, para tal, é verificado se o mesmo 

pode ser usado numa avaliação combinada com o ShortCircuit, se for o caso é inserido diretamente na 

pilha de execução, caso contrário é dado um tratamento reservado para situações do IIFShortCircuit. 

A Figura 34 mostra essa segunda parte da avaliação de TokenItems caso sejam do tipo IIF. 
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Figura 34 - Código parcial da avaliação de TokenItems do tipo IIF 

Classe IIFShortCircuit 

Como mencionado na seção 3.5.2, a concretização de todo processo de inferência do PropertyField 

Decision Service resultou na combinação de três técnicas distintas e pouco usadas em motores de 

regras de negócio, nomeadamente, a Notação Polonesa Reversa (RPN), o IIF (Immediate IF) e o 

ShortCircuit Evaluation. Os conceitos destas técnicas de notação e de avaliação estão apresentados 

na seção 3.5.2. 

Um dos grandes problemas da concretização do IIF vem do fato de ser uma função de biblioteca 

(implementada numa classe diferente da que executa) e permite que tanto a parte verdadeira quanto a 

parte falsa sejam executadas embora o utilizador recebe apenas a verdadeira. Essa situação provoca 

graves efeitos colaterais (Exemplo de divisões por 0). Como alternativa, foi implementada no 

PropertyField Decision Service uma classe que combina a técnica do IIF com a técnica de avaliação 

ShortCircuit, evitando assim os efeitos colaterais desta técnica. 

A classe IIFShortCircuit possui quatro propriedades principais, o Token Parent, que representa e 

armazena informações sobre o item que possui os TokenItems a serem avaliados com a técnica do 

IIFShortCircuit e três filas de execução organizados em Notação Polonesa Reversa (objetos do tipo 

ExQueue<TokenItem>) que representam a fila para condição a ser avaliada, a fila para os TokenItems 

a serem executados se a condição for verdadeira e a fila dos TokenItems se a condição for avaliada 

como falsa. Todas essas propriedades são inicializadas no momento de construção da classe 

IIFShortCircuit e parte do seu código é mostrado na Figura 35. 
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Figura 35 - Código de inicialização da classe IIFShortCircuit 

A classe IIFShortCircuit possui um método Evaluate() (Figura 36) que avalia a condição contida na fila 

da condição e retorna o TokenItem se verdadeiro ou falso, dependendo do que se pretende na 

avaliação. O método Evaluate usa instância classe Evaluator para avaliar os itens das suas filas RPN. 

O conceito de concretização deste método pode parecer um tanto quanto confuso, pois a classe 

Evaluator instancia a classe IIFShortCircuit para avaliar separadamente os casos de avaliação com IIF 

e a classe IIFShorCircuit por sua vez instancia a classe Evaluator para avaliar cada uma das três partes 

(filas de execução) que compõe a técnica do IIF. 

	
Figura 36 - Concretização do método Evaluate da Classe IIFShortCircuit 

O método Evaluate() da classe IIFShortCircuit é invocado pelo método Evaluate() da classe Evaluator 

e retorna o resultado do TokenItem em função da avaliação da condição e atribui o seu valor a 

propriedade CurrentTokenItem da classe Evaluator. Como se pode notar, na concretização do método 

Evaluate() da classe Evaluator, é feita por duas vezes uma chamada a métodos da classe 
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ExecutionTracker. Esta classe é apenas chamada quando a regra é avaliação é passível de rastreio 

(propriedade do tipo booleano EnableTracker).  

A maior parte das regras quando aplicadas em ambiente de produção, não são passíveis de rastreio, 

a menos que elas implementam decisões muito críticas da organização através das aplicações 

empresariais e que precisam ser acompanhadas durante todo processo de execução. Na maior parte 

dos casos, esta propriedade é reservada para o depurador de execução de regras. O processo de 

depuração de regras é apresentado a seguir na seção 4.3.3. 

4.2.3 Depuração de Regras 

O processo de depuração de regras do PropertyField Manager tem o objetivo de encontrar erros e/ou 

inconformidades durante o processo de execução de uma regra. A depuração de uma regra começa 

com a tentativa de encontrar o erro através da reprodução repetida de todo processo de execução. A 

seguir a reprodução, o problema é reduzido até a sua essência para facilitar o processo de depuração. 

No PropertyField Decision Service, os erros acontecem pelas definições de lógicas definidas de forma 

errada pelos utilizadores do PropertyField Manager. Contudo, é provável que o erro pode vir de 

concretização errada da lógica das funcionalidades do motor de inferência. 

O processo de depuração de regras no PropertyField Decision Service é implementado através de duas 

classes principais, a classe ExecutionTracker e a classe DebugStatus. A classe ExecutionTracker é 

a responsável por todo processo de rastreio da execução de uma regra através do rastreio de cada 

TokenItem de uma regra. A classe DebugStatus possui um papel informativo, armazena todos os dados 

resultantes do processo de depuração e expõe (torna-os disponível) para a aplicação de gestão de 

regras de negócio, PropertyField Management Studio. 

	
Figura 37 - Concretização da classe Interna ExecutionToken 

Concretização da classe ExecutionTracker 

A classe ExecutionTracker possui uma classe interna ExecutionToken que não possui métodos, apenas 

é composta por propriedades que armazenam informações sobre o TokenItem em execução e rastreio 

tais como o próprio TokenItem, os parâmetros envolvidos na execução do TokenItem, o valor de 
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retorno, o tempo envolvido na execução e caso existe, a mensagem de erro. A Figura 37 mostra o 

código da classe ExecutionToken. 

	
Figura 38 - Construção de um novo ExecutionToken caso não exista 

A classe ExecutionTracker possui uma lista de ExecutionToken e um método denominado 

AddExecutionToken() que recebe como argumentos o TokenItem em execução/rastreio, a lista de 

parâmetros, o valor do resultado da avaliação, tempo gasto na execução do TokenItem e uma 

mensagem de erro se existir. 

 
Figura 39 - Atualização dos dados do TokenItem existente 

A execução deste método começa com a pesquisa de um ExecutionToken na lista para verificar se já 

foi adicionado uma referência do TokenItem em execução. Se não for encontrado, é construído um 

novo ExecutionToken com os argumentos recebidos no método (Ver Figura 38). Caso seja encontrado, 

são atualizados os dados existentes com os recebidos como argumentos do método 

AddExecutionToken e o tempo de execução é incrementado (Ver Figura 39). 

Concretização da classe DebugStatus 

A classe DebugStatus é uma classe informativa, em outras palavras, não possui métodos, 

consequentemente não implementa funcionalidades. A única função e principal é a de armazenar 
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informações do processo de depuração de uma regra, principalmente nos casos de erro na execução 

da regra.  

As propriedades que mais se destacam são: O estado atual da depuração (CurrentStatus), A posição 

do erro (ErrorPosition), O nome do Token onde foi localizado o erro (TokenParser), o tempo de 

avaliação em minutos (EvaluationTime), o tempo de avaliação em segundos (EvaluationTimeSecs), 

velocidade de execução em Milhões de Instruções por Segundos (MIPS) e a velocidade de execução 

em Milhões de Instruções por Minutos (MIPM). A Figura 40 mostra o código de concretização da classe 

DebugStatus. 

	
Figura 40 - Código de Concretização da classe DebugStatus 

Embora a classe DebubStatus não implementa nenhuma funcionalidade através de métodos, usa uma 

certa lógica implementada na propriedade ErrorPosition para poder determinar com máxima exatidão 

a posição de erro durante a execução e uma regra. A Figura 41 apresenta o código de concretização 

da propriedade ErrorPosition para a definição concreta da posição de erro. 

Embora a concretização de um depurador de regras representam uma tarefa de grande complexidade 

e consequentemente exigem um esforço acrescido, o seu impacto no sistema é, quase que unicamente, 

verificado apenas no PropertyField Management Studio, pois é neste módulo que o utilizadores terá a 

necessidade de verificar, em detalhe, as informações referentes ao estado e passos de execução da 

regra.  

Essas informações resumem-se praticamente no tempo de execução da regra, no tempo gasto para 

sua avaliação, o número de operadores e operandos executados, o resultado da execução, caso seja 

bem-sucedida, e a mensagem e posição de erro, caso a execução tenha sido mal sucedida. 
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Figura 41 - Concretização da lógica para definir posição de erro. 

Invocação do Motor de Regras pelas aplicações externas 

A classe RulePath servirá como uma interface entre as aplicações, o PropertyField Management Studio 

e o motor de regras do Decision Service. Irá expor, para as aplicações empresariais e a aplicação de 

gestão de regras os métodos públicos para chamada do motor de regras e armazenará informações 

tais como tempo de execução, mensagens de erro, percentagem de execução, tempo total de 

execução, prioridade da regra, regra em execução, total de regras executadas, total de regras com 

erros e etc.  

A classe RulePath irá expor também o acesso das aplicações empresariais ao processo de inferência 

através do RuleTracker, que na verdade é uma instância da classe ExecutionTracker criada pela e 

para a aplicação empresarial ou de gestão de regras em curso. 

4.3 Concretização do PropertyField Management Studio 

Nesta seção serão apresentados os aspetos relevantes sobre a concretização da ferramenta de gestão 

de regras de negócio modelados no capítulo 3. Destacam-se os aspetos de construção de interfaces 

para suportar a funcionalidade de criação de regras; a interface para suportar os tipos de visualização 

de uma regra; e finalmente as interfaces de suporte as funcionalidades de simulação e depuração de 

regras. 

O PropertyField Management Studio é o módulo que irá suportar todas as funcionalidades que 

interagem com os utilizadores do sistema e que foram extraídas nos casos de uso. Em função do 

número elevando de interfaces gráficas implementadas, o que tornaria bastante extensa esta seção, 

foram selecionadas, para apresentação nesta seção, os detalhes de concretização de algumas 

funcionalidades que consideramos serem as mais importantes e que apresenta aspetos de 

concretização semelhantes as restantes. 
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4.3.1 A Linguagem de Marcação Extensiva para Construção de Interfaces 

As Interfaces do PropertyField Management Studio foram construída em WPF com a linguagem de 

marcação XAML e possui a lógica das funcionalidades implementado através da linguagem C#. O WPF 

através do XAML permite a criação e organização de controlos gráficos 2D e 3D através de tags 

próprias e com sintaxe bastante semelhante a da linguagem HTML. A Figura 42 mostra parte do código 

de construção dos controlos da barra de ferramentas do ecrã principal da solução implementados na 

linguagem de marcação e construção de interfaces XAML/WPF da Microsoft. 

	
Figura 42 - Código para Construção de Interfaces em WPF - XAML 

Lista de Exploração de Regras 

A Lista de Exploração de Regras do PropertyField Manager foi implementada com controlo 

TreeListView do WPF que permite listar de forma ordenada e inteligente itens que representam objetos 

de negócio ou entidades de base de dados e fornece a possibilidade de adicionar controlos para cada 

entidade. Através dessa lista de exploração de regras é possível visualizar e editar as regras e suas 

respetivas versões através de um duplo-clique ou até mesmo elimina-las através da seleção da regra 

ou selecionar a opção eliminar. 

A Figura 43 apresenta o código parcial para a listagem ordenada das regras armazenadas no 

repositório e as suas respetivas versões. 

O Central Stage é a zona do formulário principal reservada para edição da regra de negócio aberta, 

possui um controlo específico para criação e edição de expressões de regras numa linguagem própria. 

Este controlo chamado Expression será apresentado com maior detalhe na seção 4.3.2 sobre criação 

e edição de regras. 

4.3.2 Criação e Edição de Regras 

As operações de criação e edição de regras são suportadas por um controlo específico desenhado 

especialmente para reconhecer a linguagem específica de domínio e alguns tipos de linguagem de 

codificação e notação que o sistema irá suportar. Toda a lógica do controlo é suportada por uma classe 

com o mesmo nome. Nesta classe estão implementados os métodos e propriedades da regra em 

criação ou edição.  
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Figura 43 - Código para o carregamento da Lista de Exploração de Regras 

Entretanto, o controlo e a classe Expression não suporta apenas a edição da regra ou melhor, da 

expressão da regra. A complexa lógica e inteligência aplicada de forma personalizada no controlo 

permite suportar outras funcionalidades como comparação da regra atual com outra, verificar 

dependências da regra em edição, listar projetos associados e não associados a regra, gerir exceções 

e pré-condições da regra, visualizar, adicionar e remover gatilhos e alvos da regra, visualizar variáveis, 

resultados e erros da regra em edição. 

Como mencionado no início da seção, o controlo Expression possui uma classe que implementa toda 

lógica das funcionalidades descritas no parágrafo anterior. A Figura 44 apresenta o código parcial para 

criação do controlo no momento da criação de uma regra. 

	
Figura 44 - Código parcial de inicialização da classe Expression 

A medida em que se edita a expressão de uma regra em criação ou edição, as palavras reconhecidas 

de uma linguagem específica de domínio implementada no PropertyField Management Studio são 

destacadas através de cores próprias e diferentes. As palavras reconhecidas e destacadas são 

chamadas de Tokens e podem ser comentários, palavras reservadas, operadores lógicos ou 

matemáticos, strings e comentários em formato XML. 

Para concretização da funcionalidade acima descrita foram implementadas as classes 

SyntaxHighlightService e SyntaxColors. O construtor da classe SyntaxHighlighService recebe como 
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argumento o controlo de edição contido no controlo Expression e implementa os métodos privados 

HighlightSyntax, HighlightCategorizedToken e SetTokenColor. O método principal e público que é 

invocado pelo controlo Expression é o Execute(). A classe SyntaxColors apenas fornece as cores 

específicas a atribuir para cada palavra reconhecida como Token. 

4.3.3 Tipos de Vistas para Visualização de Regras 

O PropertyField Management Studio, permite que as regras em edição possam ser visualizadas tanto 

em linguagem específica de domínio como em linguagem formal e de negócio. O processo é realizado 

através do método GetRuleEnglishVersion() parcialmente apresentado na Figura 45. 

	
Figura 45 - Código parcial para tradução de regras de DSL para inglês 

4.3.4 Gestão de Entidades e Propriedades (Triggers e Targets) 

A gestão de gatilhos e alvos de uma regra permite que sejam adicionadas à regra em edição as 

entidades participante na regra, sejam elas gatilhos (entidades ou propriedades que despoletam as 

regras) ou entidades alvos (que são afetadas pelo resultado da execução da regra). As Figuras 46 e 

47 mostram o código parcial para adição e remoção de entidades gatilho. 

4.3.5 Simulação de Execução e Depuração de Regras 

O processo de simulação de execução de uma regra é uma cópia do processo de execução da regra 

por parte de uma aplicação empresarial em produção. É implementado através de instâncias 

simuladas/fictícias de gatilhos e alvos, atribuindo-lhes valores constantes ou variáveis que podem ser 

configuradas durante a criação da regra para fins de simulação.  
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Figura 46 - Código parcial para adição de gatilho de regra. 

	
Figura 47 - Código parcial para remoção de gatilho de regra 

Todo processo de execução é feito através do controlo Expression e da sua lógica e inteligência 

implementada na sua classe com o mesmo nome. A classe Expression possui uma instância cada das 

classes Evaluator ExecutionTracker e DebugStatus pertencentes ao PropertyField Decision Service o 

que permite que a simulação da execução tenha os mesmos resultados ou próximos da execução real. 

As Figuras 48 e 49 apresentam parcialmente o código que representa a chama das classes do motor 

de regras do PropertyField Decision Service contidas na classe Expression. 

	
Figura 48 - Criação do Token através da regra e da classe Evaluator através do Token 
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Figura 49 - Código parcial para simulação de regras (Executada com erros e com sucesso) 

O processo de depuração de regras é nada mais do que o processo de simulação de execução 

rastreado passo-a-passo. O aspeto adicional no contexto de depuração de uma regra é que o mesmo 

é acompanhado através de um ecrã específico que apresenta todas informações da classe 

ExecutionTracker e DebugStatus que são alimentadas durante a simulação de execução. 

Na interface de depuração é possível verificar e acompanhar cada TokenItem e as informações 

relacionadas ao mesmo tais como o tipo do TokenItem, o tipo de dados, se é um operador ou um 

operando, se suporta avaliação ShortCircuit e o valor que assume durante a execução da regra. 

A interface de depuração reserva também uma zona para visualização de informações de execução 

tais como tempo de avaliação em minutos, tempo de avaliação em segundos, motivo da verificação do 

gatilho, estado da execução da regra e etc.  

4.4 Aspetos Relevantes 

A utilização de ORM com o padrão UnitOfWork em bases de dados relacionais oferece inúmeras 

vantagens tais como performance, controlo de sessões, controlo de transações e etc., todas elas 

apresentadas na seção 4.2.2. Entretanto, qualquer solução tecnológica não possui apenas vantagens, 

a concretização deste padrão trouxe consigo algumas desvantagens que pudemos verificar durante o 

processo de desenvolvimento do PropertyField Repository, tais como: 

• Alto nível de acoplamento do modelo de domínio da base de dados com a aplicação. 
Qualquer alteração na estrutura da base de dados tem o potencial de quebrar porções de 

implementações na aplicação e obrigará também a mudança na base de dados virtual (ORM) 

e em todas suas referências. 

 

• Em operações mais complexas pode se tornar num processo lento. Isso acontece pelo 

fato de que na verdade o ORM gera queries SQL e não beneficia pelo fato destas não serem 

armazenadas no servidor de base de dados, mas porque são geradas em runtime. 
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Durante o processo de concretização do PropertyField Decision Service foram tomadas decisões 

importantes para se contornar problemas apresentados logo no processo de análise da solução. As 

decisões e aspetos mais relevantes durante a concretização do motor de regras destacamos a 

concretização da Notação Polonesa Reversa (ver seção 4.3.1 e 4.3.2), a concretização do IIF e do 

IIFShortCircuit (ver seção 4.3.2 e 4.3.3). 

Na concretização do PropertyField Management Studio, a decisão de escolher o WPF como plataforma 

de desenho da interface gráfica foi baseada na experiencia de utilizador necessária para corresponder 

os requisitos dos utilizadores, mais concretamente os analistas e gestores de negócio. 

Numa abordagem mais técnica e relacionada ao desenvolvimento desta solução, a opção pelo WPF 

(Windows Presentation Foundation) ofereceu a oportunidade de estruturar a equipa de 

desenvolvimento e de designers a focarem-se nas suas respetivas atividades e criarem um produto 

mais modular através do conceito de MVVM (Model View ViewModel) que permite a separação entre a 

interface gráfica e a lógica da aplicação. 

Outro aspeto importante nas decisões tomadas em relação ao desenho e concretização do 

PropertyField Decision Service é o conceito de Shared Library. O Shared Library permite que um 

módulo, na maior parte das vezes não executável, possa ser publicado como uma biblioteca de classes 

e ser referenciado e partilhado por vários outros projetos. As bibliotecas de classes portáveis permitiram 

que classes de uso comum, por exemplo as classes do PropertyField Decision Service, sejam 

transversal tanto para as aplicações empresariais como para o PropertyField Management Studio. 

4.5 Síntese 

Neste capítulo são apresentados de forma detalhada os aspetos de concretização do PropertyField 

Manager. Em particular foram descritos os detalhes de concretização do PropertyField Repository; do 

PropertyField Decision Service e do PropertyField Management Studio. 

Para o PF Repository foram destacados aspetos como a criação da base de dados do repositório e das 

suas respetivas tabelas usando a linguagem T-SQL, a criação da camada de abstração de acesso a 

base de dados através da concretização da técnica de ORM e a sua combinação com o padrão de 

desenho Unit of Work. 

No que concerne a concretização do PropertyField Decision Service, o motor de regras da solução, 

foram apresentados os processos de identificação de regras através do processo de Parsing 

implementado nas classes Token e TokenItem que representam o Parsing da regra e os elementos 

resultantes do Parsing respetivamente. 

Ainda no PF Decision Service, foram implementadas várias classes mas com maior destaque para as 

classes Evaluator e IIFShortCircuit que são responsáveis pelo processo de avaliação e execução de 

regras em particular dos seus TokenItems contidos em filas estruturadas através na Notação Polonesa 

Reversa. 
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Por último e não menos importante, é importante realçar o conceito de depuração de regras e sua 

concretização nesta solução. A funcionalidade de depuração implementada neste capítulo 

provavelmente representa o mínimo do que é exigido num motor de regras. Entretanto, como notado 

acima, a concretização de um rastreador de execução de regras poderia ser direcionado por um 

requisito de negócio específico solicitado pelos utilizadores principais da aplicação. 

Um dos principais objetivos na concretização de funcionalidades de depuração de regras de negócio é 

o de apresentar aos utilizadores um conjunto de informações sobre a execução de uma regra que 

podem ser facilmente interpretadas sem algum conhecimento técnico da solução. É verdade e importa 

realçar que a apresentação de forma detalhada de informações de rastreio e depuração de regras é 

mais uma exigência dos analistas e gestores de negócio do que dos utilizadores técnicos, visto ser fácil 

controlar o processo de execução de uma regra através de mecanismos de Logging. 
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5 Resultados e Avaliação 

Este capítulo apresenta o resultado da concretização de partes importantes da solução proposta. Foram 

levados em conta todos detalhes de desenho e concretização do sistema e da sua estrutura. As 

próximas seções apresentam o PropertyField Management Studio com ajuda de “screenshots” 

mostrando as suas principais funcionalidades. 

5.1 PropertyField Management Studio 

O resultado da implementação do PropertyField Manager é visível através da aplicação Windows 

Deskop denominada de “PropertyField Management Studio”. A aplicação contempla dois grandes 

grupos de funcionalidades nomeadamente: Gestão básica de regras e Gestão avançada de regras de 

negócio.  

Ecrã Principal 

	

Figura 50 - Ecrã Principal do PF Management Studio 

O Ecrã principal é composto por três áreas importantes: Barra de Ferramentas, Lista de Exploração 
de Regras e Palco Central. A barra de acesso rápido é o local onde cada utilizador pode personalizar 

colocando os botões das funcionalidades que utiliza com maior frequência. Logo abaixo está a barra 

de ferramentas onde estão as funcionalidades principais como definições globais da aplicação, 

gravação de regras, edição de expressão da regra, funções, dependências, exceções, simulação e 

depuração de regras.  

Do lado esquerdo está a lista de exploração de regras e respetivas versões organizadas pelo 

tipo/natureza da regra onde é possível realizar operações de criação, edição e eliminação de regra. Na 
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zona central está o palco central (central stage), reservado para edição e gestão da regra criada ou em 

modo de edição. A Figura 50 mostra o ecrã inicial da aplicação e as suas zonas principais. 

Criação de Regra 

O funcionalidade para criação de uma regra é realizada por intermédio do acesso a lista de exploração 

de regras, clicando no botão de adicionar regra (botão com o sinal “+”) e a seguir, o ecrã apresentado, 

fornecer o nome da nova regra a ser criada. A Figura 51 apresenta o ecrã de criação de nova regra e 

a Figura 52 apresenta o “central stage” para gestão da regra criada. 

	
Figura 51 - Ecrã p/ Criação de Nova Regra 

	
Figura 52 - "Central Stage" da Regra criada 

Edição de Regras 

Uma regra (ou versão de regra) criada pode ser editada através da funcionalidade de edição de regras 

clicando no botão de edição que se encontra à frente da regra ou das suas versões. A regra em edição 

é aberta no “Central Stage” onde são exibidas as informações já armazenadas e onde é possível 

eliminar, alterar ou adicionar outras informações e entidades da regra. 

No Central Stage é possível visualizar informações como o criador da regra, a data de criação, o tipo 

de regra, a versão, as entidades de negócio e suas propriedades (gatilhos e alvos), resultados de 

execução da regra, erros e etc. A Figura 53 mostra o central stage para edição de uma regra. 
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Figura 53 - "Central Stage" em modo de edição de Regra 

Eliminação de Regras 

Para eliminar uma regra gravada é necessário aceder a lista de exploração de regras e clicar no botão 

de eliminação (botão com o “x” vermelho). Entretanto, para que um utilizador que não possua 

permissões de administrador, o processo de eliminação de regra apresenta algumas restrições 

funcionais, nomeadamente: não é possível eliminar uma regra que esteja em uso em uma ou mais 

aplicações em produção. Não é possível eliminar uma regra aberta no central stage ou uma versão de 

uma regra, pois é necessário manter a integridade do histórico de regras. 

Todavia, é possível eliminar uma regra que possui versões, neste caso é apresentado ao utilizador 

duas escolhas sobre o modo de eliminação, que são: eliminar a regra e todas as suas versões, ou 

eliminar apenas a versão mais recente e tornar a versão anterior como a versão ativa. As Figuras 54, 

55, 56 e 57 mostram os 4 cenários possíveis na eliminação de uma regra. 

	
Figura 54 - Eliminação de Regra (Cenário 1) 

	



69	
	

	
Figura 55 - Eliminação de Regra (Cenário 2) 

	
Figura 56 - Eliminação de Regra (Cenário 3) 

	
Figura 57 - Eliminação de Regra (Cenário 4) 

Gestão Avançada de Regras 

Até agora, foram apresentadas funcionalidades básicas de gestão de regras, tais como: listar regras, 

criar, editar e eliminar regra. A seguir, serão apresentadas algumas funcionalidades mais avançadas 

sobre gestão de regras.  

Funções da Linguagem Específica de Domínio 

Para a concretização do motor de regras de negócio do PropertyField Decision Service, foi necessário 

definir uma linguagem específica de domínio para definir a sintaxe das regras. Para minimizar o grau 

de dificuldade e curva de aprendizagem dos utilizadores em relação a essa linguagem, foi definido um 

conjunto de funções pertencentes a essa linguagem e disponibilizada para os analistas e gestores de 

negócio com informações sobre a função, sua sintaxe, uma breve descrição e um exemplo de 

utilização.  

Está foi uma das funcionalidades mais elogiadas pelos utilizadores não ligados as TI. A Figura 58 

mostra o ecrã desta funcionalidade.  
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Figura 58 - Ecrã de Informação sobre funções da DSL 

Modo de Visualização de Regras 

Como foi apresentado até agora, a sintaxe das regras são criadas numa linguagem específica de 

domínio própria da solução. Essa linguagem chega a ser mais percetível pelos utilizadores técnicos, 

entretanto, como os principais utilizadores da aplicação serão analistas e gestores de negócio, foi criado 

um dicionário próprio da solução que traduz a expressão de uma regra para uma linguagem mais 

próxima da linguagem formal e do dia-a-dia dos utilizadores da área de negócio. A Figura 59 mostra 

uma vista em linguagem de negócio da regra apresentada na imagem anterior, esta funcionalidade é 

acessível através do botão “Vista para Inglês” situado na barra de ferramentas. 

	
Figura 59 - Expressão da Regra vista em linguagem de negócio 

Gestão de Entidades e Propriedades de Negócio 

As entidades e propriedades de negócio são os elementos principais da expressão de uma regra, pois, 

juntamente com as constantes de cada aplicação, constituem 90% dos operandos de uma regra. São 

estes que participam nos cálculos ou avaliações contidas nas decisões da regra. A gestão de entidades 
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é dividida em dois ecrãs e duas funcionalidades distintas: a gestão de gatilhos, que são as propriedades 

que despoletam ações, cálculos e decisões a serem refletidas em outros objetos de negócio; e os alvos, 

que são também propriedades de entidades de negócio ou até mesmo campos e controlos em ecrãs 

de aplicações em produção. 

Gestão de Gatilhos 

 A gestão de gatilhos é feita através da adição ou remoção de propriedades de entidades de negócio 

que participam numa regra. A propriedade adicionada tem o seu comportamento e atuação na regra 

configurado através de propriedades como: definir como parâmetro de entrada, excluir da propagação, 

ignorar valores a nulo, parar a execução e a ordem de propagação. A Figura 60 mostra o ecrã de gestão 

de gatilhos de regras. 

A gestão de gatilhos e alvos é acedida através do link “Gerir Entidades de Negócio” localizado na parte 

inferior direita do “Central Stage”. A chamada do ecrã de gestão de gatilhos ou de gestão de alvos 

depende da “tab” que estiver ativa nesta zona do “central stage”. 

	
Figura 60 - Gestão de Entidades (Gatilhos) 

Gestão de Alvos 

Como já foi mencionado, os alvos de uma regra vão deste entidades de negócio e suas propriedades 

até campos e controlos em ecrãs de aplicações em produção. As propriedades, campos ou controlos 

de um alvo são configurados num ecrã próprio para gestão de alvos onde todo o seu comportamento 

pode ser configurado. A Figura 61 apresenta o ecrã de gestão de alvos de uma regra. 
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Figura 61 - Gestão de Entidades (Alvos) 

Versões de Regra 

As versões de uma regra podem ser visualizadas na lista de exploração de regras localizada do lado 

esquerdo do ecrã principal. Entretanto, para a visualização de mais informações sobre a versão da 

regra, existe o ecrã de revisões de regra que pode ser acedido através do link “Versões da Regra” 

localizado no canto superior direito do “Central Stage”. No ecrã de revisões de regra é possível 

visualizar o número de versões da regra, a identificação e numeração das respetivas versões, a data e 

o utilizador que criou a versão. A Figura 62 mostra o ecrã de informações sobre as versões de uma 

regra. 

	
Figura 62 - Ecrã de Versões de Regra 
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Simulação de Execução de Regras 

A simulação de execução de regras é uma das funcionalidades mais importantes da solução. Com a 

simulação de regras, é possível validar os resultados da regra em criação, ou criada, antes da mesma 

ser aplicada no sistema de informação em produção. Entretanto, para além de executar a regra, essa 

funcionalidade permite simular um teste de carga através da configuração do tipo de avaliação: 

Avaliação simples e Avaliação múltipla. A avaliação múltipla permite simular o número de aplicações 

em produção ou o número de utilizadores que executam simultaneamente a regra.  

Finalmente, permite também definir, em caso de avaliação múltipla, o número de resultados a serem 

apresentados depois de terminada a avaliação múltipla e simultânea da regra. A Figura 63 mostra as 

informações sobre os resultados da avaliação da execução de uma regra e a configuração de cenários 

de avaliação. 

	
Figura 63 - Ecrã de Resultados da Simulação 

5.2 Avaliação dos Resultados 

Os resultados apresentados na seção anterior visam demostrar o alcance total dos objetivos propostos 

para este projeto. Entretanto, a avaliação da solução proposta será realizada mediante fatores que 

consideramos essências para que a solução seja garantida como uma mais-valia. Os critérios para 

avaliação da solução são: 

• A qualidade dos resultados: Parâmetro que compara os resultados da avaliação de uma regra 

com os resultados corretos esperados. 

• O esforço dos analistas e gestores de negócio: Parâmetro usado para avaliar o tempo de 

criação de uma regra, ou conjunto de regras, pelos analistas e gestores de negócio. 
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• Tempo de resposta em termos de criação e alteração regras de negócio para aplicações em 

produção. Esse parâmetro compara o tempo de resposta na criação ou alteração de regras 

num ambiente com e sem o PropertyField Manager. 

• Comparação dos custos criação e alteração de regras de negócio em cenários com e sem a 

utilização do PropertyField Manager. 

A Tabela 28 apresenta uma comparação entre o número de regras criadas no PropertyField Manager 

num período de 2 meses comparado ao número de regras criadas em todas aplicações empresariais 

da Audatex Brasil num período de 2 anos. 

Ambiente Período Número de Regras 

PropertyField Manager 2 Meses 1130 

Todas aplicações em produção 24 Meses 370 

Tabela 28 – Número de Regras criadas PF Manager vs Apps 

A Tabela 29 apresenta o número correspondente ao controlo de versões de regras em ambiente de 
produção. 

Ambiente Período Número de Versões Regras 

PropertyField Manager 2 Meses 47 

Todas aplicações em produção 24 Meses 0 (Não suportam controlo de versões) 

Tabela 29 – Número de versões de Regras PF Manager vs Apps 

Um analista ou gestor de negócio leva entre 30 a 60 minutos para criar, testar e ativar uma regra para 

aplicação em produção. No caso do cenário em que não é utilizado o PropertyField Manager, é 

necessário mover sempre um recurso com capacidades e experiencia técnica elevada para criar ou 

alterar uma regra numa aplicação em produção.  

O processo de criação e alteração de regras em aplicações em produção acarreta custos financeiros 

consideráveis pois sempre que tal situação se verificar, é necessário alterar o código da aplicação, 

gerar um novo pacote de instalação e realizar o deployment de uma nova release ao cliente. A duração 

deste processo pode variar entre 2 dias a uma semana dependendo da complexidade da alteração e 

da regra em sim, sem mencionar ainda o fator disponibilidade dos recursos. A Tabela 30 apresenta os 

tempos médios para alteração ou criação de uma regra em ambientes com e sem o PropertyField 

Manager. 

Finalmente, outro aspeto a destacar, é a qualidade das decisões inferidas pela solução implementada. 

Durante o processo de avaliação e testes da solução ao longo do tempo, os resultados não foram 

sempre totalmente corretos, existiu um aumento percentual à medida que o processo de inferência do 

PropertyField Decision Service foi confrontado com os valores reais esperados para determinadas 
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regras. Para demostrar essa realidade, a Tabela 31 apresenta a evolução da qualidade dos resultados 

do processo de inferência ao longo das três releases disponibilizadas. 

Ambiente Duração da Intervenção Custo 

PropertyField Manager 30 a 60 minutos Sem custos associados. 

Todas aplicações em produção 2 a 5 dias Avaliado por cada recurso interveniente. 

Tabela 30 – Tempo e Custo de Intervenção em Regras PF Manager vs Apps 

Ambiente Nº de Regras 
Inferidas 

Nº de Regras válidas Percentagem de acerto de 
decisão 

PropertyField Manager Release 1 240 100 41,6% 

PropertyField Manager Release 2 512 270 52,7% 

PropertyField Manager Release 3 906 713 78,7% 

PropertyField Manager Release 4 1130 1028 91% 

Tabela 31 – Nº de Regras Inferidas vs Nº de Regras válidas 
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6 Conclusões 

No presente capítulo são apresentados as principais ilações sobre o projeto realizado, que resultam de 

uma análise profunda sobre os objetivos e resultados obtidos. Adicionalmente, são apresentados as 

contribuições e as prováveis limitações relacionadas com a solução desenvolvida e relatada neste 

trabalho. Finalmente, são apresentadas algumas recomendações e trabalhos futuros que podem 

resultar na melhoria ou extensão de funcionalidades para esta solução.  

6.1 Conclusões 

Para que fosse possível a concretização da solução apresentada neste trabalho, foi necessário um 

estudo profundo da indústria de negócio na qual as organizações-alvo operam, seus modus operandis, 

a complexidade e a variedade da sua lógica de negócio, propriamente no que toca as regras inferidas 

pelas aplicações em produção. Foram também analisadas minuciosamente todas as alternativas de 

solução possíveis para se resolver o dilema da gestão de regras de negócio em indústrias muito 

complexas e fortemente legisladas como é o caso do setor bancário e de seguros.  

Entre todas as soluções possíveis, quer por serem desenvolvidas quer as existentes no mercado, 

chegou-se a conclusão que a concretização de um sistema de gestão de regras de negócio poderia 

assumir um papel fundamental na melhoria da gestão dos processos e decisões de negócio da 

organização e seus parceiros diretos, e consequentemente, numa melhoria do desempenho da 

organização em resposta às novas e constantes exigências a mesma está exposta. 

Pelo fato das regras de negócio aplicadas nas seguradoras e instituições de crédito, que são os 

principais parceiros da Audatex Brasil, serem muito sensíveis, a concretização do PropertyField 

Manager permitiu uma gestão explícita e centralizada das regras de negócio, fazendo com que os 

processos e decisões de negócio tornem-se mais flexíveis e que as regras sejam definidas e totalmente 

geridas pelos gestores e analistas de negócio sem a necessidade de conhecimentos técnicos. 

Depois de reunidos todo esse conhecimento de negócio e dos perfis e funcionalidades necessária para 

a gestão centralizada das regras de negócio e o impacto que essa gestão teria na organização e seus 

parceiros, passou-se para uma fase mais técnica, que foi a definição de um conjunto de tecnologia que 

suportariam os constrangimentos da arquitetura da solução e da própria solução impostos no início da 

mesma. 

Definida a estrutura base para os principais componentes da solução e para a solução como um todo. 

Foram selecionados conceitos e padrões de desenho específicos e que mais se ajustavam para a 

concretização específica de cada módulo. O desenho e a concretização do PropertyField Decision 

Service foi o ponto de maior dificuldade no projeto, pois foi necessário estudar mecanismos de notação 

matemática, avaliação de condições e suas possíveis implementações lógicas para se conseguir um 

motor de regras eficaz e capaz de cobrir todo o processo de inferência antes implementado no código 

das aplicações empresariais. 
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Quanto a limitações da solução desenhada e implementada, pode-se aludir que, apesar de ter sido 

desenvolvida uma solução de raiz e com um grande nível de complexidade apresentado, a mesma não 

apresenta grandes limitações muito notáveis, pois foi analisada e desenhada reunindo todos os 

conhecimentos e experiencia adquiridos relativamente a concretização de sistemas de gestão de 

regras de negócio mais concretamente nos motores de inferência. 

Ainda assim, há que realçar uma grande limitação desta solução que é o fato de o seu desenvolvimento 

ter sido orientado a indústria financeira, nomeadamente ao mercado de seguros e da banca, e mais 

direcionada ainda ao contexto da Audatex Brasil e seus parceiros. Essa limitação no contexto obriga 

um certo nível de acoplamento da solução desenvolvida à indústria em que está inserida e mais 

concretamente as aplicações empresárias que originaram o seu desenvolvimento, levantando algumas 

dúvidas sobre a capacidade de adaptação e extensibilidade do sistema a outras aplicações usadas por 

outras organizações. 

6.2 Recomendações  

No que toca as recomendações, temos de realçar que durante as discussões aqui levantadas, tendeu-

se mais pelos motivos pela qual se decidiria o desenho e concretização um sistema de gestão de regras 

próprio ao contrário da compra uma solução comercial existente no mercado. Esta posição é defendida 

pelas seguintes razões: 

• Custos elevados e baixa escalabilidade das aplicações comerciais; 

• Construção de uma solução de gestão de regras orientada para as aplicações empresariais. 

• Total integração da solução desenvolvida com as aplicações empresariais em produção. 

• Especificidade e complexidade das regras. 

Todavia, existem circunstâncias onde a melhoria decisão recai para compra de uma solução comercial. 

Tudo depende dos requisitos de negócio e das restrições e imposições da indústria em que a 

organização opera e que influenciam diretamente esses requisitos. Geralmente, para projetos onde 

existem um volume elevado de dados e/ou transações, onde estão envolvidas largas somas de valores 

financeiros, ou onde o risco da organização e dos seus parceiros e clientes é alto, uma solução 

comercial poderá ser necessária.  

Entretanto, não existe um critério único e simples que determina quando comprar ou desenvolver uma 

solução própria, e nesses casos, será necessário uma análise e julgamento criterioso. A organização 

terá de tomar uma decisão caso-a-caso. Este relatório visou apenas demostrar uma abordagem para 

construção de uma solução específica para gestão de regras de negócio numa organização que opera 

no setor bancário e de seguros. Sendo que as técnicas, padrões e abordagens seguidas podem não 

ser diretamente aplicáveis a outras industrias ou organizações específicas. 

 

 



78	
	

6.3 Trabalho futuro 

Estando este trabalho restrito a indústria financeira, mais concretamente a banca e aos seguros, e as 

aplicações empresariais da Audatex Brasil e seus parceiros, os aspetos apresentados e discutidos 

durante este trabalho deixam perspetivas interessantes para trabalhos futuros. A partir do estado atual 

da solução, para além da sua melhoria, existem outras questões que abrem espaço para investigações 

futuras, nomeadamente as alternativas de concretização de motores de regras de negócio não 

baseados em tabelas de decisão ou algoritmos de mapeamento de nós.  

Ainda dentro do mesmo enquadramento, pode ser desenvolvida uma pesquisa com a finalidade de 

otimizar a solução, resolvendo a limitação do alto nível de acoplamento anteriormente identificado. 

Tornando a solução mais genérica e de fácil integração com outras aplicações empresariais em 

produção. Numa outra perspetiva, transbordando as restrições e limitações apresentadas, poderiam 

ser implementadas novas soluções assentes na utilização de uma abordagem e ferramentas diferentes 

com o objetivo de se obter uma solução mais generalizada e com baixo nível de acoplamento. 
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