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Resumo

Ontologias artificiais sã.o ferram-rlentas conceituais para facilitar o coinpartilha-
niento e a reutilização cle informação. No presente trabalho, a eficiência dessas
ferranicntas é anaiisacta com base en] un] exelllplo concreto.

O exemplo coi)cinto é linfa oncologia artificial para o controle can)bial brasi-
leiro. Através classe exemplo é discutida a ctificuldacie para construir uma ontologia
artificial, bem como sua efetiva aplicabilidade posterior.

A ptincipa] dificuldade enfrentada foi a existência (te poucas metodologias para
desenvolver e usar ontologias aitificíais. Neste traballlo são descritas as principais
illetodologias dis])onít'eis para a construção de ontologias artihciais c apresentadas
algumas críticas e sugestões sobre a utilização clãs mesmas.

A construção de unia oncologia artificia! para o controle caialbia.l brasileiro foi
dividida en] quatro etapas distintas. Ca(la uma destas etapas foi anaiisacta. ident.ifi-

canclo as principais decisões e o perfil profissional desejado para o responsável pela
etapíl.



.z\bstract

.\itificial ontologies are conceptual tools to facilitar.e information sharing anel
reuse. In tais work: we allalyse the efhciency of these tools, basecl on a concreto
example.

The concret.e exalnp]e is an artificial ontology foi currency exchange control
in Brazil. Based on tllis example, we discuss the difHcult.ies to builct an artificial
oiltology, as well as its eRective potencial applicability-

Tlle chiar dimculty facect was the existence of few nlethodologies for the deve-
lopnlent and use of artificial ontologies. In tais work we describe the nlain available

nletllodologies to tule building of artiHcial ontologies. Furtllernlore. we present soille
critica and suggestioils about their use.

The building of an artificial olltology for cuirency exchange control iia Brazil w-as
divicled in tour distincr steps. Eacll stop was analysed in arder t.o identify tlie maia
decisions, and the profissional profile required for the responsible for each of then].
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Capítulo ].

Introdução

Segundo Gruber j13l: "Uma ontología é uma especificação explícita cte unia concep-

tualização". Esta deíii-Lição é detalhada no Capítulo 3. De acordo com Studer et
al.1251: "A principal i-motivação para a utilização de ontologias é que elas permitem a

reutilização e o compartilhamento de conhecimento entre sistemas de informação"

Nesta dissertação analisamos a utilização de oiltologias artiâciais para o problema

da comunicação el)tre os sistemas de informação (SI'sj* e tambén] entre as pessoas e

esses mesmos sistcnias. Uscl-tom e Gruningerj271 definena este problema da seguinte
forma

"Grupos de pessoas; eilapresas e SI's devem se comunicar. A comunicação deve

ocorrer entre os grupos e dentro dos próprios grupos. Devido às diferentes neces-
sidades e contextos de comunicação, os pontos de vista e hipóteses sobre o que é
essencial para uma ]-neslna área de interesse podem sofrer grandes variações. A lin-
guagem específica cla área de atuação dos profissionais, os conceitos, as estruturas e

os métodos podem ser clifeientes, sobrepostos ou incol-npatíveis"

Optamos pela construção de uma oncologia artificial para o domínio "Clontrole
Cambial Brasileiro'' (CCB)t devido a dois fatores principais:

1. Nos SI's do sistema bancário brasileiro os problemas de contunicação relatados

por Uscllold e Gruningcr são faltam-Lente encontrados. Porém, para cada tipo
de problen-ta é encontiacla un-la solução específica. Apiesental-nos. na secliiência,
tiin exemplo relat.ivo à int.egração entre banco de dados

*utilizanlos a sigla SI pala abJeviai- "sistema de infoilnação"
l utilízalllos a sigla CCB pala abteviai "controle cailibial bt'aslleiro"
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Exemplo: O domínio CCB possui alguns bancos de dados, como mostramos
durante esta dissertação: entretanto, eles foram construídos em períodos dis-
tintos e por diferentes equipes de analistas de sistemas. Estes bancos de dados

utilizam o mesmo nome para alguns campos, porém, estes campos armazenam
tipos de dados ctifeicntes e, por outro lado, estes bancos de dados também uti-

lizam diferentes nomes para campos que armazenam o mesmo tipo de dado.

Estes problemas dificultam a integração destes bancos de dados.

2 SI's que pertencem ao domínio CCB são encontrados em todas as instituições

bancárias que operam em câmbio. Entretanto, inexiste uma estrutura que os
unifique.

Estas instituições necessitam trocam informações. Pala cada nova necessidade

de comunicação entre os SI's destas instituições é desenvolvida uma solução
específica. A construção de uma estrutura única facilitaria a construção destas
soluções.

1.1 Objetivo da Dissertação

O objetivo Giesta dissertação é descrever e analisar a construção (te uma ontologia
artificial para o CCB.

Durante a construção de uma oncologia artificial para o CCB cleparamo-nos com
a existência de poucas metoctologias para desenvolver e usei ontologias artificiais

e, infelizn-tente, est;as n-metodologias não atenderam plenamente as necessidades que

surgiram-t durante a fase de captura de uma ontologia artificial para o CCB, conforme

mostramos nos Capítulos 4 e 5. Portanto, a fase de captura de uma oncologia
artificial passou a ser o foco da descrição e análise da construção de uma oncologia
arl;inicial para o CCB.

Neste trabalho descrevemos as principais metodologias disponíveis, apresentantos

algumas críticas e suoaestões soba'e a fase cle captura cle uma oncologia artificial e

dividimos a construção de unia ont.ologia artificial em quatro etapas, as quais são
apiesentaclas na próxima Senão.



1.2 As quatro etapas

1.2 As quatro etapas

Considerando o ti])o cle decisão a. ser tomada, o perhl profissional desejado de queili
executa a etapa e o custo de sua realização, sugerimos a divisão da construção cle
unia antologia artificial eni quatro eta!)as, relacionadas abaixo. No sexto Capítulo,
ident,ificamos as principais decisões em cada etapa, il)dicamos o perfil desejacto do

profissional envolvido e sugerimos a criação de un] catálogo de antologias artificiais
para auxiliar à tomada destas decisões.

!. Finalidade

A finalidade da construção de unia oncologia artificial é a primeira grande
decisão a ser tomada. Podemos construir antologias artificiais para as mais
diversas finalidades. Apresentamos algumas finalidades nos Capítulos 2, 4 e 5-

2 Pesquisa.

Nesta fase, cievenios tomar várias decisões, entre elas: o col-aceito associado à
palavra oncologia, os seus principais componentes, os princípios básicos para
a sua construção, a metodologia seguida, as ferramentas utilizadas para a
captura das iiJforn:rações e a linguagem cle represcrltação. Pata estas decisões.
necessitanaos realizar pesquisas elltic as publicações existentes. Apresentamos

as ctefinições e as ferramentas ut,ilizadas nesta dissertação nos Capítulos 3 e 4.

3. A captura de informações.

Nesta etapa, são capturadas a.s informações sobre o domínio trabalhado. As
dificuldades erlcontraclas l-Lesta etapa durante a constittção de uma antologia
artificial para o CCB são ieiatadas no quinto Capítulo.

4. A representação fora:tal (ta oncologia artificial.

Nesta etapa, cte't'enlos traduzir a Olltologia art.inicial para a fonna de re])re-
selita,ção escolhida na segunda etapa. Esta etapa. não sela aprofundada nest.a

(dissertação. Apresent,alhos a justificativa para esta decisão no cltiarto Capítulo.
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1.3 Organização da Dissertação

No segundo Capítulo, descrevemos o domínio CCB, relatando as principais aplica-
ções existentes e as possíveis utilizações.

No terceiro Capítulo, apresentamos a definição da palavra "antologia artificial" e
os conceitos necessários para a construção de uma antologia artificial para o CCB.

O quarto Capítulo é destinado a descrever e analisar algumas ferramentas que
são utilizadas na construção de antologias artificiais.

No quinto Capítulo, relatamos a experiência de construirmos uma ontologia ar-
tificial para o CCB.

No sexto Capítulo, analisamos as decisões necessárias em cada etapa da constru-
ção de uma ontologia artificial.

No sétimo Capítulo, são apresentados os resultados da análise realizada em
relação à coi:lstrução de uma oncologia artificial para o CCB.

No oitavo Capítulo, apresentamos algumas possíveis utilizações e fazemos uma
proposta para trabalhos fut;uros.



Capítulo 2

O domínio CCB

Neste Capítulo, descrevemos as principais características do domínio controle cam.
bial brasileiro (CCB) . As definições dos principais termos encontram-se no apêndice
A

2.1 O queéoCCB

A celebração de um contrato de câmbio* é a forma existente para que pessoas físicas

ou pessoas jurídicas residentes no Brasil troquem moedas estrangeiras com pessoas
físicas ou pessoas juiíclicas residentes em outros países. Qlialquer contrato de câmbio

celebrado ein tenitório nacional é registrado, aston)eticamente ou mediallte auto-

rização, nos sistemas do Banco Central do Brasil (Bacon)t. Os dactos do contrato
ficam armazenados lias computadores do Bacon, gerando, assitll, uma imensa base
de dados.

O CCB objetivo a verificação destes contratos de câmbio, isto é, por meio do CCB
detecta-se corltiatos de câmbio celebrados em desacordo com as normas estabelecidas

pelo Bacen (norliias estabelecidas na Coiasolidação das Normas Cambiais (CINE)+
jll ), que possam indicar indícios cle fraude.

As três principais áreas relativas a,o CCB são:

*Contlato de cãilibio lil é o instlunaento especial firtllado entre o vende(ioi e o compra(toi
cle n oedas estrangeiras, ilo qual se naencionana as características das operações de câmbio e as
condições sob as quais se i-ealizaíti.

íutilizailios a sigla 13aceii para abt'e\-iat "Banco Celatral do Brasii"
Tutilizamos a sigla CNC para abreviar "Consolidação da.s Nota)las Carllbiais
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e Importação - É a área que controla todos os contratos de câmbio celebrados

visando o pagamento de importações do Brasil. Principais problemas: remessa
cle capital efetuacla e mercadorias não nacionalizadas (contrato de câmbio sem

declaração de importação) , n-mercadoria recebida e não paga (declaração de im-

portação sem contrato de câmbio) e mercadoria paga a maior (valor remetido
maior do que o valor da declaração de importação).

e Exportação - É a área que controla todos os contratos de câmbio celebrados

visando o recebimento de exportações realizadas pelo Brasil. Principais proble-

mas: mercadoria enviada e não paga (registro de exportação sem contrato de
câmbio) e remessa recebida e mercadoria não embarcada (contrato de câmbio
sem registro de exportação).

e Remessa/Entrada de Capital - E a área que controla todos os contratos de
câmbio celebrados visando o recebimento/pagamento de serviços e ingressos e
saídas de empréstimos e investimentos.

Podem ocorrer, nas três áreas apresentadas, problemas de "lavagem cle dinheiro" e

sonegação de impostos, que são controlados em conjunto com a Receita Federal
(RF)!

SI's existentes

Para que a base de dados do CCB seja alimentada e mineracta, existem grupos de
SI's descritos a seguir:

e SI's que alimentam a base de dados para o CCB.

Estes SI's são os que existem em cada instituição bancária que opera em
câmbio. Eles controlam os contratos de câmbio realizados pela instituição
e fazem a. interface com os SI's clo Bacen, isto é, transferem informações e
solicitant autorizações

e Sl:s que fazen-l a interface com os SI's clãs instituições bancárias e RF. Suas
principais funções são:

gutilizanaos a sigla RF pala abieviai "Receita Federal"
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Registlar, liquida.r, alterar e cancelam operações cte cãnlbio

Corlsultar os contratos de cánlbio.

Trocar dados com o Siscomexq

+ ST's que fazena o controle cambial no Bacon.

Estes SI's possuerl-l diversas funções- As principais são relacionadas a seguir

Mli1letana os dados nas áreas de importação, exportação, remessa e entra-
da de capital.

Bloqueiam a celebração de câmbio por CNPJ ou CPF

Multam as instituições bancárias por realizarem contratos de câmbio em
desacordo com a CNC.

Apesar de to(]os esses SI's pertencerem ao domínio CCB, não existe uma estro.
Lura única para eles.

2.3 Importância do domínio CCB

O volull-Le mensal das divisas movimentadas é cte aproximadamente US$ 15,000,000,000

(quinze bilhões de dólaresl , valor correspondente ao somatório das importações, ex-
portações, eiatrada e saída de capital.

O Bacen exerce o controle destas movimentações, (te forma descentralizada, pos-

suindo unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Hori-
zonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e a matriz en] Brasília. A (quase totaiidacle

das operações é lícita.; lilás existe uma pequena porção que deve ser alvo de uma
hscalização mais detalllada.

Ena São Paulo, ila área de iillporta-ção. existe tuna base de dados com aproxillia-

danlente 270.000 registros (te operações que r)ecessitalaa ser investigadas, selado este

trabalho executado por aper)as dez analistas clc cãnabio. Algo senlelha,late ocorre nas

demais áreas e localizações. A n-til-geração dessas bases de dados é manual e regional,
gerailclo assim traí)alllos duplicados e ineficazes

qSistenla de coi lé cio exterior administrado pela R,F.
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2.4 Finalidade

As finalidades para a construção de uma oncologia artificial para o CCB são

e Atuar como um comunicador intermediário entre

Pessoasll e empresas

Pessoas e SI's.

Diferentes implementações computacionais"

© Estruturar as informações do domínio CCB

e Provei uma fonte de requisitos para construção de novos SI's

e Auxiliar no treinamento de pessoas que utilizem o domínio CCB

2.5 Características particulares

O dotnínio CCB possui algumas características relevantes

e Possui poucas publicações, basicamente com características de legislação, emitidas
pelo Bacen e pela RF

B Conta com poucos especialistas no domínio. Neste domínio são encontrados

alguns especialistas apenas no Bacen, na RF, na rede bancária e em algumas
consultoiias particulares.

e Pertence ao sistema bancário nacional, o qual possui vários otltros domínios
com características semelhantes ao domínio CCB.

e Caracteriza um domínio de interesse nacional, pois todo o fluxo oficial de
capot.al entre o Brasil e o exterior é mouitorado dentro deste ctomínio.

e Contém valor estratégico. Dada a existêrlcia cle penalictades para bancos e
outras pessoas jurídicas e físicas (lue infrinjam as regras cambiais.

11 usuários. gerentes, analistas cle câmbio e analistas de sistemas
*SI's: ballcos de dados; planilhas eletz-únicas, etc.
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e Apresenta dificuldades próprias para iillplementação em SI's. Devido à quanti-
dade de empresas envolvidas, alguns sistemas de infonnações para este domínio

claegam a demorar alguns anos para a sua implantação. Ex: Siscomex, RDEtt,
etc

2.6 Principais Usuários

os principais usuários do domínio CCB são

e Bacon É o principal usuário deste donaínio

+ Instituições financeiras que operam com câmbio - Necessitam trocar informações
com os SI's do Bacen.

O Siscomex trabalha diietamente com os sistemas do Bacon

e Despachantes aduaneiros - Trabalhaili diretanlente com os sistemas cta RF, e
necessitam de conhecimellto sobre o domínio CCB.

e Exportadores / Importadores - Necessitam de conllecimento sobre o domínio
CCB para a realização de suas exportações / importações.

2.7 Conclusões

Podemos utilizar a estrutura criada como consulta para as atualizações dos SI's já
existentes, bem como fonte de requisitos pala a criação (te novos SI's.

Devido ao sigilo bancário, o conlpartilhamento e a reutilizcação de infor!!-Loções

por meio da utilização de llnla ontologia artificial pala o CCB ficam limitados à
pqt.T'lltllrn opr'n d n

A seguir, outras l)ossíveis utilizações da estruttua gerada:

e Siste[-nas (le diagnósticos - quando u]]] contrato cle câmbio é celebrado. este
contrato é processado pelo Ba,cen e, então, são realizadas as verificações so-
bre os dados clo contrato. Estas verificações pocletvi detectar problenaas comi a

t] Regístio declaitLt.ócio eletiõnico (RDE) é outro grande SI do (tolalínio, sua finalidade é registrar
os in-, estilnentos internacionais
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efetivação do câmbio e gerar multas. O valor da multa é automaticamente de-

bitado cla conta, da instituição bancária que celebrou o contrato e esta, quando
cabível; copia a multa do cliente com o qual celebrou o contrato. As insti-
tuições bancárias são multadas pela simples alteraçã,o de uni dacto imputado

inconetamente ilo contrato de câmbio. Pocte-se utilizar a estrutura gerada
pela oncologia artificial para o CCB para criar sistemas de diagnósticos que
testam os dados do contrato de câmbio antes de envia-los ao Bacen.

e Fonte de requisitos - podemos utiliza-la como fonte de requisitos para a ob-

tenção ou comparação dos requisitos necessários para a construção de novos
SI's

ip Comunicação entre empresas - quando é celebrado um contrato de câmbio
com algum tipo de problema, são geradas pendências no Bacen e na RF. A
utilização de tuna ontologia artificial para o CCB pode facilitar a comunicação
entre esses órgãos públicos.

e Comunicação entre pessoas - a estrutura criada pode auxiliar na comunicação
entre pessoas da área de tecnologia da informação ITI)i+ e pessoas que tra-
balham no domínio, deixando os SI's gerados mais próximos das reais neces-

sidades. Cabe ressaltar a possibilidade de melhorar a comunicação entre as
próprias pessoas que traballlam com o domínio, facilitando assim o treinamen-
to de novos especialistas.

8 Comunicação entre sistemas de informação a estrutura criada pode direcionar

a construção de SI's das instituições bancárias, da RF, elos exportadores e
importadores, visando facilitar a comunicação com os SI's do Bacen

Como mostrado neste Capítulo, o domínio CCB é bem delimitado e possui muitos

SI's implementados e muitos a implementar. Este domínio apresenta características
interessantes e particulares, entre elas a de pertencer a unia família de domínios do
sistema ba1lcário nacional.

}iutilizamos a sigla TI pala abreviar "tecnologia da informação"



Capítulo 3

Conceitos Básicos

Os conceitos básicos para a construção de uma ontologia artificial para o CCB são
apresentados neste Capítulo.

3.1 Fundamentos teóricos

Segundo Chauí l41, "embora a Ontologia tenha começado com Parn-tênides e Platão,
costuma-se atribuir seu nascimento a Aristóteles, que define a Ontologia como estudo

do "$er erzguanto $er" (. . . ) diferentemente cle seus dois predecessores, Aristóteles

não julga o mundo das coisas sensíveis, ou a natureza, un] mui-Leio aparente e ilusório.

Pelo colltrário, é uin mundo real e verdadeiro cuja essência é, justamente, a multi-
plicidade de seres e a mudança incessante"

Ern Sou,a 1241, encontram-tos que a palavra oncologia vens do Grego onfos para
existência e /o.gos para estudo. Sowa escreve que: ''poi séculos os filósofos procuram

categorias para classificar tudo o que existe no mundo" , e enfatiza que o trabalho
mais conhecido é a categorização de Aristóteles.

Na seqiiência, mostramos a inserção da palavra ontoiogia na ciência da com-
putação.

3.1.1 Engenharia de conhecimento

Guarino e Giareta j161, em 1995, dest.acaran] que: "A palas.ra oncologia recentemente

ganllou ])opularidade dentro cla conlunidacte de engenharia de conhecimento"
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Segundo Stucler et a1. 1251, ''O objel;ivo da engenharia de conhecimento é trens

formar o processo de construção de um sistema baseado em conhecimento (SBC)*
de uma arte em uma disciplina de engenharia" . Para atingir esse objetivo são ne
cessários métoctos, linguagens e ferramentas para desenvolve!. SBC's. Em resumo.

a engenharia cte conllecirnento é composta por um con.junto de técnicas utilizadas
para construir SBC's.

Segundo Brían C. Smith (conforme citado por À'leneses 1201), SBC é " um sistema
que satisfaz a hipótese de representação do conhecimento desde o projeto" . Esta
hipótese é detalhada em Meneses 1201.

As antologias estão inseridas como ferramenta conceptual para a representação do

conhecimento em SBC's- Meneses 1201 escreve que um dos grandes problemas para
o compartilhamento de conhecimento entre os SBC's é a utilização de ontologias
diferentes e justifica: "Os SBC's podem utilizar termos iguais, mas que representam
conceitos diferentes erra cada SBC"

Apresentamos, na próxima Seção, algumas definições para a palavra oncologia
no universo da ciência da computação.

3.1.2 Algumas deflinições para a palavra ontologia

Benjamins e Gómez-Pérez l21 escreven} clue a palas'ra oncologia tornou-se uma pa
lavra popular na comunidade de engenharia de conhecimento na década de noventa,

aparecendo muitas deHnições sobre esta palavra e estas definições foram sendo al-

teradas e ctesenvolvidas com o passar do tempo. Eles também escrevem que unia
das primeiras definições foi dada em 1991 por Neches et al. j21l:

;'Uma oncologia define os termos básicos e relações englobando o vocabulário

cle uma área, assim como, as regras para combinar termos e relações e para definir
extensões pala o vocabulário"

Desde então: surgiram muitas outras ctefinições para a palavra oncologia. Colo-
camos aqui a ctacla por Swartout 1261:

"Uma ontologia é um conjunto estruturacto hierarquicamente de termos pala
descrever um clonlínio: podendo ser utilizacta como urn esqueleto para unia base cle

'utilizamos a siõala SBC pala abreviar "sistema baseado em conhecimento"
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conhecimento"

Foram sete as diferentes classes de definições analisadas por Guaiino e Giareta
j161, eln 1995:

1. 0ntologia como uma disciplina de filosofia

2. Oncologia como um sístenaa conceitual informal

3. Oncologia como uma desc;lição seillântica formal

4. Ontologia como uma especificação de unia conceitualização

5. Oncologia como unia representação de um sistema conceptual através de unia
teoria lógica.

ja) caracterizado por propriedades formais específicas

(b) caracterizado unican-tente por seus propósitos especíhcos

6. Oncologia como um vocabulário utilizado por uma teoria lógica

7. C)ntologia como unia especificação (meta nível) de uma teoria lógica

Segui-tdo Guarino e Giareta, a primeira importante distinção nesta lista é entre

a definição l e todas as demais. Sugerem que: "quando referiil-tos a uma oncologia
(com o artigo indeterminado e em minúsculo) nós estádios nos referindo a um assunto

determinado, por outro lado, na hora que expressamos Oncologia (sem o artigo e no
lliaiúsculo), estamos nos referindo à disciplina filosófica'' . Adotai-nos essas sltgestões
nesta dissertação.

Eles também afirmam que: "A definição 4, a qual recentemente foi sugerida como

a dePnáção cle uma ontologia para a comunidade de inteligência artificial é uma das
mais problemáticas" . Basicamente, eles discordam cla definição de conceptualiza-

ção dada por Gruber j131, que apresenta conceptualização colho: :'uma abstrata e

simplificada visão de inundo que nós desejailios repiesentai para algum propósito"

Para exemplincai Q motivo da discórdia, Guaiino e Giareta apieser)tam o exem-

plo dos blocos sobre a mesa (Figura 3.1) e as suas possa't'cis nlovinaeiltações. Ques-

tionam se estes cilfercntes arranjos dos blocos {azen] parte de cone:eitualizações di-
feient.es ou apenas estados diferentes cla rnesnla conceptualização e nos incluzena a
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conclusão de que a (definição de conceptualização dada por Clruber corresponde a
apenas um estado da conceptualização. Após estas explicações, st.tgerem enfraque-
cer a definição de Gruber para: ''Uma oncologia é uma descrição parcial de uma
conceptualização"

Figura 3.1: Blocos

Guarino e Giareta analisam a definição completa de Gruber, "antologia é uma
especificação explícita de uma conceptualização" e escrevem que a palavra "explícita"
indica algo concreto. Eles enquadram as definições de 4 a 7 no nível concreto. As
definições 2 e 3 são enquadradas por eles no nível conceptual e após esta análise
concluem que: "esta é uma importante distinção, e é evidente cine não podemos
utilizar o mesmo termo para denotar as duas situações''

Resumimos a análise realizada por Gt-varino e Giareta e todas as demais definições

dadas para a palavra antologia com o objetivo de mostrar a dificuldacte existente para
definirmos o club é uma antologia. Esta diversidade de definições (existem muitas
outras) e esta dificuldade de encontrar o consenso para apenas uma definição da
palavra "oncologia" são os primeiros grandes problemas encontrados na construção
de uma oncologia.

Gómez-Péies l71 apresenta estes problemas como: "a literatura fornece um leque
muito grande de definições da palavra oncologia e estas diferentes definições podem

gerar pontos de vista diferentes e complementares em relação à n)esmo realidade"

Borst l31 comenta: "o debate é similar à diferença entre dado e informação, em

hora padeça impossí't'e! definir a exala diferença entre eles, profissionais são capazes
de escrever SI's bem sucecliclos"

Infelizmente, como mostramos em toda esta dissertação: o resultado anal cla
construção de uma antologia depende diretainente caos pontos cte vista concebidos
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para essa realidade. A definição adorada para a palavra ontologia é un-la grande
decisão a ser tomada, pois esta decisão induz a outras clec:isões. Elltre estas ouvias

decisões, poclenlos citar a escolha dos principais componentes de unia antologia
(Seção 3.2) e os princípios l)ásicos para a sua construção(Seção 3.3).

No presente trabalho, adotanaos os conceitos da. !ilha de pensamento de Gruber
j131. A principal justificativa para esta decisão é a existência cle muitas publicações

que seguem, ou pelo menos não contradizem-L esta linha de pensamento l2, 3, 7, 8,
13, 17, 25, 191. Nestas publicações, encontramos os principais componerltes cle uma

ontologia, os princípios básicos para a sua coi-tstrução e a existência de descrições

de construções de ontologias (Capítulo 4). Declarações como a de NlcCarthy j191

" A definição de oncologia nazis amplamente aceita é a dada por Gruber"também
colaboraram para esta importante decisão.

3.1.3 Definição adorada

Segundo Gruber j13l:

"Uma oncologia é uma especificação explícita de uma conceitualização''

Baseado na definição de Gruber, muitas outras definições foram propostas. Por
exemplo, em Borst l31, temos:

"Uma oncologia é uma especificação formal cle unia coi-Lceitualização comparei
Içada''

Essa definição foi coniplenlentada por Studer et al. l2Sl:

"Unia oncologia é uma especificação explícita e forma! de unia conceitualização
collipartilhada"

Em relação ao termo "compartilhada", Borst l31 escreve, em outras palavras,

"Esta definição enfatiza (lue deve existir collcordállcía na conceptualização cine é

especificacta. A razão para iiacluí-la é (lue a capaciclacle para reutilizar uma ontologia
cl)ega a quase zero qual clo a conceptualização especifica,da não é geralmente aceita''

Chamamos esta llecessida(te cte concordância como a necessidade da conceituali-

zação especificada. ser consellsual na construçã,o de uma antologia. Analisarllos esta
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necessidade no sétimo Capítulo.

Eln relação ao termo formal, adoramos a definição de Uschold et al. 1281, pois
analisam-Los, também, a reut,ilização de ontologias por pessoas. Esta definição ex-
pressa que o melhor método para construir uma oncologia depende do grau cle Éor-
malictade solicitado, sugerindo quatro graus (te formalidades, apresentados a seguir:

Os dois primeiros graus de formalidade referem-se a representações em linguagem
natural.

e Mluito infonnal "expressa livremente em linguagem natural''

Ex: Glossário gerado para o domínio CCB (apêndice A).

e Informal estruturado - ''expressa em uma forma estruturada e restrita de lin-

guagem natural. aumentando muito a clareza pela diminuição da ambigitidade"

O exemplo dado poi Uschold é a versão da BnÉerpràse OnÉo/ogg/ 1281 em formato
texto. Outro exemplo é mostrado no quinto Capítulo, no qual construímos
uma ontologia artificial para o controle cambial brasileiro no nível informal
estruturado.

Os dois últimos graus de formalidade referem se a ontologias que estão transcri-

tas para alguma linguagetn para representação de ontologias. Uschold et al. 1281,

dizem que construíram a ErzterprÍse OntoZo93/ enfatizando a comunicação entre pes-
soas. A explicação dada por eles para a diferenciação destes dois últimos graus

cle formalidade é cine: "usuários da ontologia Enterpràse podem adicionar alguns
axiomas para, dependendo de suas necessidades, obter n:maior rigor formal"

Exemplo: De acordo com a explicação anterior, podemos pensar em uma anto-
logia sobre família, mais especificamente a relação cle irmão, definida como: uma

pessoa A é irmão de outra pessoa B se o pai de A é o mesmo que o pai de B ou a
mãe de A é a mesma que a mãe de B

Podemos representar esta relação como:

tr«aDIa,b) - ('pa,{lc:al pai(c,b)) N (r«,üejd,,ül h «lãe(d,bl)

onde: para obter o relacionamento irmão(a,b) = pessoa A é irmão da pessoa B,

utilizamos os lelacionanlentos pai(c,a) = pessoa C é pai cla pessoa A e ibãe(cl,b)



3. ], Fundamentos teó!.idos 25

- pessoa D é mãe da pessoa B. Utilizamos ainda os conectivos A = E, V = OU c
SE

Cla.ssificamos. no nível senlifornlal: esta representação do predicado irmã,o. A

justificativa para esta classificação é que podemos definir mais restrições para este
predicado. Isto é, poctemos definir que para uma pessoa A ser considerada irmão de

uma pessoa B, a pessoa A precisa cumprir as três condições relacionadas a seguir:

1. Ser do sexo masculino

2. Ter o mesmo pai que a pessoa B

3. Ter a mesma mãe que a pessoa B

Podemos representar esta relação como:

Irmão(a,bl - p'-z(c,Q) h paàlc,b) h «ãe(d,-,) h «lãe(d,b) h «la,sc-«li«-o(ü)

onde: masculino(a)=pessoa A é do sexo naasculir)o

Podemos ser, ainda, mais minuciosos e definir que a pessoa A não pode ser a
mesma que a pessoa B.

A definição sobre un-la oncologia estar no nível semiformal ou no nível rigorosa-

tnente formal depende, diretamente, de como esta ontologia foi construída no nível
informal estrLtturado. A seguir escrevemos as definições dos níveis semiformal e
rigorosanaente forn-tal dada por Uschold et al. 1281.

© Semifonlial - "expressa enl unia linguagem artificial formalmente definida"

Exenlp[o: a versão de ErzferprÍse OnÉo/ogg/ ilo llíve] semiforma] 1281 e a OÃe
maca/ OnÉoZogg/ jlll.

+ Rigorosan-tente formal "Lenhos definidos meticulosan-Lente cona semântica

fora«nal. teoremas e prova.s das propríecla(!es"

Ex: Tava j151, esta oncologia teve colllo objetivo (definir o significado de cada

tenlao de forma n)ais precisa e não ambígua cluanto possível

Embota as explicações dadas pelos pesquisactores para a diferenciação do nível
clc foral aJidacle semiforn-tal e rigorosa,naent;e fainaal não se.laiii totalulent.e claras e
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abram espaço para uma série de questionamentos, nós utilizamos esta ctefinição

pela existência do nível informal estruturacto. Estamos analisando a captura de
uma ontologia, isto é, quais devem sei os procedimentos utilizados para conseguir
capturar as informações contidas em livros, artigos, revistas, com os especialistas

das áreas e nos mais variados estados, visando estruturar essas informações para
que as pessoas entendam, utilizem e representem a oncologia.

Segundo os princípios básicos para a construção cte uma ontologia, e, mais especi-

ficam:lente, o princípio da mínima dependência na codificação, apresentado na Seção
3.3, a representação em uma !inguagem artificial de uma antologia gerada até o nível

informal estruturado não deveria alterar a sua essência. Porém, como descrito por
Uschold et al. 1281 , são necessárias várias adaptações para a realização da passagem
do nível informal estruturado para a linguagem de representação escolhida.

3.1.4 Uma oncologia artificial para o CI(IIB

Aristóteles trabalhou, apenas, com elementos da natureza em seu trabalho cle cale.

gorização. Como exemplo, separou os elementos que possuíam sangue dos que não
possuíam. Em uma ontologia artificial para o CCB, t;rabalhamos apenas com con-

ceitos criactos pelo homem (contratos de câmbio, entrada e saída de divisas, de-
claração de importação, etc.), isto é, conceitos artificiais. Utilizamos a palavra
"artificial"para diferenciar estes dois tipos de ontologias. Portanto, o resultado do
presente trabalho é uma oncologia artificial para o CCB.

3.2 Principais componentes de uma oncologia ar-
tificial

De acordo com Gómez-Pérez l71 , "conhecimentos em ontologias são formalizados uti-

!izancto cinco tipos de componentes: classes, relações, funções, axiomas e instâncias''

Embora Gómez-Pérez coloclue como fonte desta conclusão o artigo de Gruber j141,
preferimos cita la diretamente, pois; neste último artigo, não eiicontranlos: explica
Lamente, a existência de apenas estes cinco componentes.

Existem publicações, como a tese cle doutorado cle Lozano-Tellol171, que clas-
sificam como fraca uma ont;elogia artificia! que possui poucos axiomas e como forte
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a (lue possui muitos axiomas.

A determlnaçã.o de quais são os coilapolientes (te uma antologia é outro ponto

polên)ico. Podem-Los utilizar apenas classes e relações e acrescentar restrições Oli
quaisquer ouEios tipos cle componentes. Justificamos a utilização destes cinco tipos
de coi)oponentes recorrendo, novamente, ao ob.jetivo da dissertação, que é descrever

e analisar a construção de uma oncologia artificial para o CCB. Esta decisão foi
tomada devido à necessidade de existir consenso en-l relação aos componentes de unia
oncologia artificial, pois, será menos trabalhoso integrar duas ontologias artificiais
que utilizam os mesmos componentes. Voltamos a este assunto na Seção 3.3.

Na seqiiência, são apresentadas as definições dadas para estes componentes e os

seus respectivos exemplos obtidos da construção de uma oncologia artificial para
o CCB. Para optei melhor entendimento dos exemplos, sugerimos a consulta do
glossário de termos (Apêndice A).

B Classes são utilizadas em muitos sentidos. Unia classe pode ser a descrição de

uma tarefa, de uma função, de uma ação, cte uma estratégia, de um raciocínio,
cte uni processo e etc. Uma classe também pode ser chamada de conceito.

Ex: No domínio CGB, a classe "contrato de câmbio", cuja defillição é apre-
sentada no apêndice A, é composta por vários atributos, tais como:

Data do contrato: Data da celebração do contrato.

Valor ell] Reais: E o valor do contrato na moeda brasileira.

Valor ein moeda, estrangeira: É o valor do contrato na moeda estrangeira

Taxa de conversão: l-'axa de conversão Real x moecta estrangeira

Tipo: define o tipo cle contrato de câmbio.

e Relações representam um tipo de interação ent.re os conceitos (to don-Lídio.

No (1uil\to Capítulo; descrevemos x,árias tipos de relações e; na se(litência..
relacionanaos alguns exemplos:

Relação parte-de

Ex: o domínio contrato de câmbio é pari.e do donaínio CC:B
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Relação é-um

Ex: contrato de câmbio de importação é um contrato de câmbio.

Relação de disfunção.

Ex: a classe contrato de câmbio de inlpoitação é clisjunta à classe contrato

de câmbio de exportação, isco é, ulli mesmo contrato cle câmbio jamais
pode pertencer as duas classes simultaneamente.

B Ftmções são um tipo especial de relação onde o enésimo elemento é único para
os n-l elementos anteriores- Formalmente, as funções são definidas como: F:
CI x C2 x ... x Cn-l - Cn.

Ex: Em uma oncologia artificial para o CCB, encontramos a relação entre
os atributos valor em reais (VR), taxa de conversão (TCI) e valor em moeda
estrangeira (VÀ/IE) . Para este relacionamento temos três funções:

Fi: VR x TC -...--.} VÀ/ÍE

F2: VMIE x TC ---., VB.

Fa: VR x VMIE -......} TC

Estas três funções podem ser representadas pela fórmula:

VR* TC = VN.{E oncte VR, TC e VME > 0.
Possuindo o valor de dois atributos, obtemos o valor para o terceiro atributo

8 Axiomas são utilizados para modelar sentenças, que são sempre verdadeiras.
Eles podem ser incluídos na oncologia artificial para muitos propósitos, entre
eles, para determinar restrições de valores de atributos, verificar a exatidão
das informações ou deduzir novas informações.

Exl: Os axiomas, relacionados a seguir, são obrigatórios para o vínculo entre
contratos de câmbio e declarações de importação.

l

2

Contrato de cãnlbio antecipado de importação cteve ter a chata da liqui
ilação anterior à dat.a clo embarque da mercadoria

Contrato cle cã,nlbio à ç'isto de importação deve ter a data cla licluiclação

posterior à data do embarque da mercadoria e anterior à data do clesem-

t)braço cta inercactoria
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3. Contrai,o de cã.lábio a prazo cle importação eleve ter a data (la liquidação
posterior à data do desetnbaraço da illelcadoria.

Ex2: Nos contratos de câmbio de importação. o valor do atributo "tipo''é
sempre igtlal a 2.

Com este axioma e com as definições sobre o atributo "tipo"apresentadas no
quinto Capítulo, podemos deduzir que um contrato de câmbio que tenha o va-

lor do atributo "tipo"igual a "l"não é uill contrato de câmbio de inapoltação.

e Instâncias representam elementos de unia classe.

Ex: Repatriação é ulh contrato de câmbio financeiro de compra realizado
para retorno de divisas para o Brasil. Repatriação é o nome que se dá a um
contrato de cã,mbio "financeiro compra"que possui alguns valores específicos
para os atributos, como atributo tipo = 3. Repatriação é uma instancia da
classe contrato de câmbio financeiro compra.

No quinto Capítulo, é construída uma ontologia artificial para o controle cambial

brasileiro, com especificação informal estruturada. Portanto, são apresentactos todos
os seus componentes.

3.3 Princípios básicos para a construção de uma
oncologia

Para Gruber jlSI, os princípios básicos para a construção de antologias são

© Clareza "Uma oncologia deveria efetivainente comunicar o significado dos

termos. Os significados deveriam ser objetivos. Enquanto a n-motivação para
definir un] conceito pode surgir de lmla situação social ou de um requerimento
computacional, a definição deve ser indepenctente do contexto social ot] conlpu

t acional. Optei un-]a dehnição completa (un] precticado deíi]iiclo cona condições

necessárias e suficientes) é preferível a uilaa clefirlição parcial (uill predicado de-

hniclo com condições necessárias ou suficie11tes) . Tôdas as definições cleveni ser

documentadas ena linguagennlatttral"
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Para evitar ambiguidades, sentimos a necessidade de redefinir alguns conceitos

formalizados pelas pessoas que os utilizam. Este tipo de problema dificulta a
objetiviclade dos significados.

Um excnlplo é a deãnição do termo praça como número definido para a locali

clade cnl que se efet;ivou o contrato de câmbio. Para quem trabalha no Bacen,

e, mais especificamente, no departamento de capitais estrangeiros e câmbio,
esta definição é clara e objetivo. Ent;recanto, outras pessoas podem pensar
que a praça da Sé agora possui um número. No dicionário l61, encontramos
muitas definições para a palavra praça, entre elas: ''lugar público cercado de
edifíciost largos o conjunto das instituições comerciais e fi!:tanceiias de uma

cidades leilãol soldado de polícia". Note que o sentido dado para a palavra

praça está ligado diretamente ao contexto em que a palavra é utilizada, isto é
uma característica geral das linguagens naturais.

A frase coniumente utilizada no Bacen "A praça de São Paulo é 5885"pode ser

traduzida para ''praça (5885, São Paulo)" , ou, genericamente, para o predicado
praça(número. localidade ), onde o número é um inteiro que pode variar de
l até 9.999 e as possíveis localidades são os nomes das cidades que possuem
instituições autorizadas a operar em câmbio, conforme Tabela E. ll(apêndice
E). Cacto contrato é obrigado a ter um e apenas um número para o atributo

praça (a cardinalidade é requerida e é igual a l).

Em relação a obter uma definição completa (um predicado definido com con-

dições necessárias e suficientes), é inevitável a pergunta: completa em relação
a club'? No nosso exemplo, entendemos como uma definição completa para o
termo praça, uma definição que coi-ltemple toda a nossa necessidade de uti-
lização do predicado praça em uma oncologia artificial para o CCB.

e Coerência ''Uma oncologia deveria ser coerente, isto é, ela deveria confirmar

as inferências blue são consistentes com as definições. Deveria, também, adorar

os conceitos que são infonnalinente definidos. como aqueles documentos que
são descritos em linguagem natural e seus exemplos. Se uma sentença, que
pode ser iitíerida dos axiomas, contractiz unia definição ou exemplo informal,
então a oiitologia está incoerente"

Exeinp[o: Na onLo]ogia artificia] pala o CC]3 é definic]o que tactos os cometa



3.3 Princípios básicos para a construção de uma oncologia 31

tos de câiaabio cte inlpoitação possuem o atributo "tipo"comi o valor ''2''. Se
aparecer um contra exemplo em que uln cont,rato cle câmbio é de iliiportação
e o atributo tipo possui valor 6, a oncologia artificial está incoerente.

e Capacidade de extensão "Uma oncologia deveria ser projetada prevendo o uso

de vocabulário comum. Ela deveria oferecer tina base conceitual para alguma.s

tarefas previstas e a representação deveria possibilitar que a oncologia seja
estendida ou especializada. E, em outras palavras, deveria sei capaz de deíãi-tir

novos termos, para utilizações especiais, baseados no vocabulário existente, de
un-l modo que não exija a revisão das definições existentes''

Na oncologia artificial, construída nesta dissertação, são definidos os tipos de
contratos de câmbio existentes. Unl SI pode utilizar parte destas definições.
Exemplo: Gostaríamos de trabalhar apenas comi os contratos de câmbio que
transforman] reais em moeda estrangeira. Assim, utilizaríamos apenas ui-na

parte da oncologia que trabalha com col-ttratos de câmbio de saída de capital

Poderíamos completar as definições existentes com mais alguns conceitos ex-
clusivos para um SI específico.

Exemplo: para a construção de um SI que fiscaliza enapresas, tanto enl relação
a contratos de câmbio colho ell] relação a movimentações internas em reais,

agregaríamos alguns conceitos (ex: conta-corrente) à estrutura criada pela an-

tologia artificial para o CCB. A possibilidade de ampliação cle uma ontologia
artificial deve ser cuidadosamente planejacta, pois, provavelmente, defronta-
mos-amos com termos iguais que possuena significados diferentes. O termo
praça é um exemplo desta possibilidade, pois em outro dotrlínio clo sisteilla
bancário nacional encontramos o atributo praça definido como !ocas de com-

pensação de cheques. Neste novo domínio, o atributo praça possui valores
(diversos do atributo praça pala o clonlínio CCB. Portanto, se pretendemos

que a ontologia artificial para o CCB possa. ser estendida, devemos considerar
este fato.

e ).líninla depenctência na codifica.ção "A corlceitualizaçã.o deveria ser espe-

cificada no nível do conl[ecin[ento se[-1] depender cle un] tipo particular de
codihcação. Obtemos uma codificação depenclerLte quando a escolha cie unlêl
represcnt.ação é feita apertas por coitvelliêrlcia de notação ou irllplenielltação''
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A defii)içã.o de grau cte formalidade, apresentada anteriormente, facilita o en
tendirnento deste princípio básico. Deve-se construir a ontologia artiHcial até

o níve] inforrna] estruturado, sei]] se preocupar com a codificação que será uti-

lizada para formalizar a oncologia. Este princípio básico reforça a tese de que
a oncologia artificial deveria estai construída na essência, quando se atinge o
nível inllormal estruturado.

+ Mínimo compromisso ontológico "Uma antologia deveria exigir o mínimo
compromisso ontológico. Porém, suficiente para sustentar a finalidade das

atividades de conhecimento compartilhado. Uma oncologia deveria fazer o
menor número possível de declarações sobre o mundo modelado, permitindo
liberctade para especializar e instanciar a oncologia quando necessário"

Um exemplo citado por Benjamins e Gómez-Pérez l21 é sobre a reutilização
de unia antologia que define a relação parte-de e suas propriedades como a
transitiviclade (ex: se A é parte de B e B é parte de C então A é parte de
CI). Uma ontoíogia artificial, reutilizando esta ontologia, estará comprometida
com todas as suas propriedades.

Quando definimos que a antologia artificial para o CCB irá utilizar como com-
ponentes classes, relações, funções, axiomas e instâncias, estamos criando um

compromisso ontológico. Uma outra oncologia artificial que queira reutilizar
esta oi:ltologia artificial deverá comprometer-se com esses componentes.

3.4 Tipos de ontologias

Apresentamos as características de uma ontologia artificial de domínio, salientando

que uma oncologia artificial, normalmente, é composta por vários outros tipos de
ontologias. Assim, relaciortanlos também os tipos de ontologias descritos por Goméz-
Pérez et al. l81.

3.4.1 Ontologias de domínios

"antologias cle ctomínios ctescrevem conceitos de domínios particulares, apreserltan-

clo o vocabulário relacionado a um ctomínio e as relações existentes. São rel,utilizáveis

para o dolníiiio"
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O exemplo de oncologia de domíllio está en] boa paire clest.e trabalho, pois
construímos uma oncologia artificial de domínio. O domínio detalhado no segundo
Capítulo conesponde a todo o controle dos contratos (te câmbio efetivados no Brasil.

Para a constrtlção de unia oncologia cle domínio, ilecessitalnos realizar uma

análise de don)ínio. A expressão análise cie domínio é deHnido por Neighbors 1221

como: "A análise de domínio é uma tentativa de identificar os objetos, operações e

relações entre o que peritos em um determinado domínio percebem corno importan-
te"e

A principal diferença entre análise de domínio realizada para construirmos uma

antologia artificial e a análise de domínio descrita por Neigllbors é que, para cons-
truirmos uma ontologia artificial, fazemos a análise do domínio considerando todos

os princípios básicos para a construção de uma ontologia (Seção 3.3) e explicitamos
este domínio por meio de classes, relações, funções, axiomas e instâncias. Outra
diferença é a necessidade do resultado desta análise de domínio ser consensual entre
os potenciais usuários da, oncologia artificial.

Para a realização desta análise de domínio, são utilizadas as técnicas apresentadas
no quarto Capítulo.

3.4.2 Demais tipos de ontologias

Relacionamos aqui outros tipos cte ontologiasl entretanto, enfatizamos e exemplifi-

cados que Ilha oncologia artificial. normalmente, é constituída por mais de um tipo
de oncologia

© antologias gerais: "Descrevem conceitos bastante gerais, tais como: espaço,

tempo, matéria, objeto, evento, anão, etc.. São independentes de uln problema
específico ou don-Lídio particular''

Exemplo 1: uma oncologia artificial sobre datas se enquadra, perfeitamente,
nesta categoria cie ontologias artificiais. Como exemplo, nós podemos cit.ar
uilaa antologia artificial definindo toctos os padrões para as representações de

datas(31/12/2003, 12/31/2003, dez 2003: 73032, ...), as restrições sobre o mês
de fevereiro e as cteniais restrições.

Exetlaplo 2: Durante a construção deste traball[o; clepaian]o-!tos cona a ne
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cessidade de definir endereços de pessoas e empresas (rua, número, bairro,
cep, cidade, estado, paísl . Se existisse uma antologia artificial construída pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para estas definições, provavel-
mente, seria utilizada. Poderíamos classificar esta oncologia artificial como

geral, porém, para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: esta é uma
ontologia artificial sobre o seu domínio.

8 Ontologias de tarefas: "Expressam conceitualizações sobre a resolução de pro-
blemas, independentemente do domínio em que ocorram, isto é, descrevem o

vocabulário relacionado a uma atividade ou tarefa genérica, que pode ou não
estar no mesmo domínio"

Exemplo: Podemos construir ontologias artificiais para as tarefas venda, com-
pra, contabilidade e quaisquer outras tarefas. Quando pensamos em vendas

de remédios, livros e automóveis, encontramos conceitos e relações semelhan-

tes na tarefa venda (pedido, nota fiscal, vendedor, comprador, entrega, ...).
Entretanto, as dificuldades enfrentados para a obtenção de consenso entre as
principais montadoras de veículos, os principais fabricantes de remédios e as

principais livrarias do país, provavelmente, in'ç'iabilizariam a construção desta
antologia artificial.

e Ontologias de aplicações: ''l)escrevem conceitos dependentes de tarefas parti-

culares e do domínio. Estes conceitos freqiientemente correspondem a papéis
desempenhados por entidades do domínio quando realizam unia celta ativi-
dade"

Este tipo de oncologia está limitado a um domínio específico e a uma tarefa

específica dentro do próprio ciomíniol portanto. pode-se admitir que esse tipo
de oncologia é um subconjLmto de uma oncologia de domínio.

Ex: No domínio CCB existe uma tarefa que é vincular os contratos de câmbio

de importação em suas respectivas declarações de importação (ver glossário
- apêndice A). Existe todo um conjunto de classes, relações, funções e axio-
mas para esta tareia, podendo assim ser construída uma oncologia artificial
específica pata ela

e l\,'lera-ontologias: ''Também chamadas de ontologias genéricas. São utilizadas
entre domínios"
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Exe11iplo 1: Benjamins l21 define como ull] típico exemplo a relação parte de t

que foi dehnicla na antologia m,ergo/ogy, descrita por Borst ISI.

Exemplo 2: Urlla parte da oncologia BmZerprise 1281 define conceitos que são
utilizados por outros conceitos cta oncologia. Relacionamos na seqiiência alguns

conceitos desta meta oi:teologia e exempliíicalnos a utilização.

Entidade: Fundamental para o domínio modelado. Unl Plano(Projeto) é
uma Entidade c uma pessoa pode ser unia Entidade.

Relacionamento: É a forma para duas ou mais Entidades relacionarem-se.

"Ter Habilidade'' é um relacionamento entre unia pessoa e unia Atividade.

Uma vencia é uma relação constituída cle um acordo entre duas Entidades

legais para trocar um Produto por um Valor de Venda.

Função: É a forma que uma Entidade participa de um relacionan-Lento:

Vende(tor é unia função representada por unia Entidade em um ielacio-
nan-Lento de veladas.

Exemplo 3: Podemos citar o conceito ''Vínculo'' , o qtlal define o relacionamen-

tos entre contratos de câmbio e declarações de importação t, como exemplo de
conceitos que íazein parte de ullla meta oncologia pala o cloiilínio CCB.

© antologias de representação de conhecimento: "Explicam as conceitualizações

que fundamentam os formalismos de representação de collhecinlento"

Exemplo 1: De acordo com Goméz-Pérez et al. l81, o exenaplo mais representa-
tivo deste tipo de oncologia é a Frade-Ontology que captura as re})resentações
primitivas tais col-no classe, instâncias, s/ots, etc.

Exen)plo 2: Uma oncologia artificial que represente os principais componentes

adorados nesta dissera.ação (classes, relações, funções, axiomas e instâncias)

3.5 Conclusão

A nossa finalidade foi apresentar a l)ase conceitttal visando a construção de uma
ont;elogia aitihcial pala Q CCB. Fora,ni apresentadas algumas definições, entre as

texellaplificacla ila Seção 3.2
Tvei definição (los conceitos ilo apêndice A
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muitas existentes sobre a palavra oncologia, o que deixou claro a falta de con-
senso entre os pesquisadores. Realçamos a necessidade de escolher uma linha de

pensamento para a construção de uma antologia artificial. Elegemos os principais
componentes e os princípios básicos para a sua construção. Sugerimos a inclusão
da palavra "artificial"para definir uma oncologia que possui todos os seus conceitos

criados artificialmente pelo homem e finalizamos o Capítulo com os principais tipos
de ontologias.

No próximo Capítulo, apresentamos as principais ferramentas disponíveis para
a construção de uma oncologia artificial.



(capítulo 4

Engenharia de ontologias

Segundo Gómez-Pérez et a}. j101, ''a engenharia de ontologias está mais para arte

clo que para ciência'' . Esta afirmação, escrita em 1996, ainda é atRaI. A justificativa
para esta aflnnação é o fato de 1lão existirem metodologias e técnicas que dêem
sustentação para a generalização do clesenvoivimento de antologias, fazendo com

que cada equipe siga os seus próprios métodos durante a construção.

A engenharia de ontologias é composta por un:l conjunto de técnicas pala a cons-

trução de antologias. Nas próximas seções, apresentamos as principais metodologias
existentes. as principais linguagens para representação cle uma antologia artificial e

os principais anLbientes de construção.

4.1 Metodologias

Muitas antologias artificiais estão sendo criadas e muitas outras serão criadas, mas

poucos pesquisadores !mostram, passo a passo. como isto foi feito. Alguns grupos
começam a definir e ctetalhar as etapas de construção de uma ontologia artificial, pro-

pondo metodologias coi-no resultado deste cletalhamento. As metodologias existentes

forail} baseadas em construções de poucas ou, até mesmo, apenas lmla ontologia ar-
tificial, dificultando assim a sua generalização

Entre as l-metodologias i-Dais divulgadas encontramos:

e MeÉbor?.ío/ogy: utilizada pala a const.iução (la oncologia C'/temácci/s

e E'rzÍcr'prime .Wc'É/io(/o/ogy: utiliza(ta l)ara a. const.rução da antologia Emícrprzse
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b ç)u\tas me\odo\ogXas. Tour MetttodologU. SENSUS NlethodologU e Bem,aras,
Lrxresgo'utã, , Careta, Methodol,agq

Nas próximas seções são descritas as duas metodologias utilizadas na construção
de uma antologia artificial para o CCB: a metodologia Enter-Frase, que dispõe de
um amplo detalhamento de como os autores dehniram os termos da oncologia, e a

metodologia .A/etAoníoZogy, que apresenta a técnica de representações intermediárias,
técnica esta que se mostrou muito útil para a realização da análise do domínio CCB.
Estas duas metodologias foram escolhidas por possuírem um maior detalhamento

da fase de captura das informações sobre o domínio trabalhado.

4.2 MethontotogU

Detalhamos, nesta Seção, a metodologia À4et/zonZoZogy. Utilizamos as informações
cona\das eux Buàl,diTtg ü Chemicüt OntologU Using MethontologU an,d Ontotogy DesigTt

Enuí70nrrze zf jllje Ã'nom/erige S/zaríng arzd Reuse. iWeÉhodoZogáes l91.

4.2.1 As etapas da metodologia .ZvethomtoZogZ/

C) grupo responsável pela metodologia .A/efhorzto/ogy sugere seis etapas para a cons-

trução de uma oncologia artificial. As seis etapas são enumeradas e apresentadas a
seguir

l Aquisição de conhecimento.

A aquisição de conhecimento, conforme relatado pelos autores da metodologia,
pode ser realizada através de entrevistas com especialistas sobre o domínio
trabalhado, consultas a livros, manuais, figuras, tabelas, outras ontologias e
qualquer outra forma de obtenção. No apêndice F descrevemos as ferramentas
apresentadas pelos autores.

Segundo Gómez Pérez, para a aquisição de conhecimento do clolnínio OÃe-

mãca/: íorarn utilizados especialistas, livros e manuais cla área. Os autores

ctetallLaram, brevemente: as técnicas utilizadas, como relatados a seguir:
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e Entrevistas abertas e1ltrevista com o especialista no domínio para obter

classificações, propriedades, fórmulas e outras ii-tformações sobre elemen-
tos químicos.

+ Entrevista,s estruturadas depois de estruturar o que foi obtido durante

a realização das entrevisl;as abertas, foram realizadas entrevistas para
confirmar o conllecimento capturado.

e Análise de texto, tabelas, figuras e fórmulas visando obter tabelas, dese-
nhos, relações, ocorrências, valores de atributos, cardinalidade e fórmulas.

Enl relação à oncologia artificial para o CCB, as técnicas apresentadas para
aquisição de conhecimento nlostrarani-se úteis, porém insuficientes. Diferente-

mente do domínio C'#emícaZ, onde existem inúmeras publicações e, até, estudo
obrigatório no ensirlo médio (segundo graus, o conhecimento sobre o domínio
CCIB é el-icontrado em poucas publicações e existe grande concentração de
conhecimento entre os especialistas da área (no Bacen, nas instituições fi-

nanceiras e nos consultores independentes). Além das técnicas apresentadas,
necessitamos de profissionais que façam a ligação entre o domínio de conheci-
mento e a área de TI, isto é, profissionais que possuam o conhecia-Lento sobre o

domíllio, sobre construção de ontologias e sobre TI. Vale ressaltar que os pro-

fissionais que trabalham cole o domínio CCB possuem-L cursos superiores das
mais variadas áreasl entretanto, o tempo rrlínimo para conhecer o domínio é

relativamente alto (pelo menos dois anos)l portanto, é impensável que apertas
entrevistas, questionários e livros técnicos façam com que analistas de sistemas

capturem o conhecimento sobre todo o domínio en] pequeno espaço de tempo.

2. Especificação

O termo especificação é utilizado como uma "carta de intenções"en] relação à

construção da oncologia. A estrutura do documento de especificação é descrita
na sequencia.

e

e

Objetivo: deverá ser definida clarameiJte a finalidade da ot:teologia.

Cenário cte uso: deverá ser definido on(le a oiitoiogia poderá ser utilizada.

Possíveis usuá.rios finais: indicações de duais são os l)ossíveis usuáiios
para a antologia.
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e Nível de formalidade da antologia - definição do grau cte formalidade

(Seção 3.1.3) necessário pata a utilização da oncologia.

e Escopo: definição clara sobre a abrangência da oncologia.

Como exemplo, mostramos, na Tabela 4,1, o documento cle especificação da
antologia (:4em caJ.

Desenvolvido por: Asunci(5n Gómez Perez e Marçano Fenández López

Objetivo: antologia sobre substancias químicas para ser utilizada quando
informações sobre elementos químicos são necessárias em ensino, produção,
análises, etc. Esta oncologia pode ser usada para verificações, como exemplo,
o peso atómico do elemento sódio.

Nível de formalidade: Semiformal

Escopo: Lista de 103 elementos: Lítio. sódio, cloro
Lista de conceitos: Halogênios, gases nobres, semimetal, metal,
Informações sobre as seguintes propriedades: número atómico,
Ponto de ebulição, eletronegatividade

Origem dos Clonhecímentos: Entrevistas com Dr. Jorge Dávila, livros, etc

Tabela 4.1: Tabela de especificação Chemàcüt

No cluinto Capítulo, utilizamos esta forma de especificação para a construção
de uma ontologia artificial para o CCB apenas como um quadro informativo,
pois estas informações foram apresentadas, mais detalhadamente, no segundo
Capítulo e a justificativa para isto é dada no sexto Capítulo.

3 Conceitualização

Esta metodologia utiliza unl conjunto cte representações intermediárias ba-

seadas em tabelas e gráficos para explicitar a conceptualização. Estas repre-

sentações intenllediárias (Fig. 4.1) podem ser preenchidas e avaliadas por
especialistas clo don-tínio e analistas de sisten:tas. Pata preencher as tabelas:
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as quais são (descritas no apêndice F, o grupo responsável pela captura da on-
cologia poderá retornar à fase de a.quisição (le conhecimento, sempre que for
n.ecessario.

Na Figura 4.1, são apresentados os diferentes tipos de represelltações inter
mediárias.

Di.cionário de Conceitos
Tabelas de Atributos
de instância
Tabelas de Atributos
de Classe

Tabelas de Constantes
Tabelas de IrlsEâncias
Tabelas de Axiomas

Arvore de classificação

Tabelas de Fórmulas
Tabelas de Regras

Figura 4.1: Conceptualização

Conforme mostramos no quinto Capítulo, as representações intermediárias fo-

ran] utilizadas para a construção de uma oncologia art.ificial para o CC13.

4 InteEracão

A fase de integração de ontologias é pouco conieiltacla por Gómez-Pérez. Re-

}atamos a sua aplicabilidade e importância en] dois nlonlentos, durante a cons-

trução de uma onto]ogia artificia] para o CC]]3 e, ]lo sétiJJ-LO CapítLtlo, durante
a análise da construção cle tuu oncologia aitihcial.
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Obtemos uma oncologia arti6cial no nível informal estruturado após a con-
clusão das quatro etapas apresentadas.

5 formalização

A formalização é a transcrição cle unia ontologia artificial no nível informal
estrul,tarado para uma !inguagem apropriada para a representação de ontolo-
gias. Na Seção 4.4, escrevemos sobre linguagens para representação de onto-
logias.

6. Implementação

E a fase de utilização parcial ou total da oncologia artificial criada

4.2.2 Análise da metodologia JWethontoZogy

As representações intermediárias são o ponto forte desta metodologia. Elas real-
mente auxiliam a estruturação minuciosa de informações de um domínio. Porém,
esta metodologia não trata a dificuldade em obter uma coílceitualização consensual
para o domínio trabalhado.

Outro ponto a destacar, nesta metodologia, é a existência de compromissos

oncológicos dentro dela, isto é, quando utilizamos a técnica de representações in-
termediárias, estamos adorando, como componentes de uma oncologia, conceitos,
relações, funções, axiomas e instâncias. Portanto, somente as pessoas que compar-
tilham desta visão utilização integralmente esta metodologia.

4.3 Enterpr'ise Methodotog'y

Nesta Seção, apresentamos a estrutura da metodologia EnÉerprzse e comentámos

como foram definidos os termos, o escopo e as definições da oncologia EnÉerprÍse.

Os documentos consultactos foram Tomara.s a irei/todo/ogy ./br Z?uã/dárzg anta/ogães
1291 e TÂe Enferprzse OnzoZogyj281
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4.3.1 As etapas da metodologia .Emterpráse

O grupo responsável pela il-metodologia Eníe7'pz'zse sugere quatro etapas para a cons

t;ruça.o de uma ontologia artificial. As quatro etapas são enumera.das a seguir:

1. Identificar Finalidade

2. Construir a antologia

(a) Capturar a ontoiogia

jb) Codificar a oncologia

(c) Integra-la com antologias existentes

3. Avaliação

4. Documentação

Nas próximas subseções, são detalhados os passos propostos por esta metodolo-
gia. Estes passos são exemplificados a partir de casos col-Lcretos da oncologia Erz-
fez/)ríse, encontrados nos artigos indicados anteriormente. Analisamos a utilização
desses passos para a construção de uma ontoiogia artificial para o CCB.

4.3.2 Etapa 1 - Finalidade

A descrição da Hnalidade é importante para deixar claro porque a ontologia está
sencto construída e quais são seus objetivos. Esta etapa tambélTI é útil para iden-

tificar e caracterizar os usuários da oncologia. A finalidade para a construção de
uma ontologia artificial para o CCB foi apresentada no segundo Capítulo e, no
sexto Capítulo, é detalhada a importância da finalictade para a co1lstrução de uma
antologia artificial.

Nlostiamos i-lo apêrldice F; um resumo contendo a hnalidacte cta construção da
oncologia ErtÍerprÍse.
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4.3.3 Etapa 2a Capturar a oncologia

A captura de uma oncologia é ctividida em sub etapas

e Identificar os conceitos chave e seus relacionamentos no domínio de interesse

e Produção de textos precisos e não ambíguos para cada conceito e relacio-
namento.

e Identificação de termos para referir cada conceito e relacionamento

e Concordância cte todos sobre as definições

Apresentamos, no apêndice F, os comentários dos autores em relação às esco-

lhas do escopo: termos e definições da antologia .Bzzferpríse. Analisando as etapas
propostas e a forma como a captura da oncologia Enterpráse ocorreu, constatamos

que esta metodologia realmente preocupou-se com esta fase da construção de uma

ontologia artificial. Entretanto, a metodologia só apresenta o Z?raãnsÉor'mina como
ferramenta para esta captura consensual.

Após a realização das etapas l e 2a, obtemos uma oncologia artificial no nível
informal estruturado.

4.3.4 Etapa 2b Codificar a oncologia

Para realizar esta etapa, precisamos eleger uma linguagem para representação de
ontologias (Seção 4.4) e codificar o obtido na etapa anterior para a linguagem es-

colhida. Infelizmente, como relatado pelos autores, necessitamos adaptar a oncologia
artificial durante a codificação.

4.3.5 Etapa 2c Integra-la com ontologias existentes

Esta etapa pode ocorrer durante a etapa de captura e/ou durante a etapa cte co
cliflcação. A integração cle ontologias consiste ein agregar: parcial ou tot;almente;
outras ontologias artificiais à oncologia artificial que está sendo construída, isto é.

reutilizar ontologias existentes. Nos Capítulos 5; 6 e 7 exemplificamos a integração
cle Olltnlnui
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4.3.6 Etapa 3 - Avaliação

Os autores comentam {)ouco esta etapa cla nlet.odologia, lhas, como o próprio nome

ctiz, esta é a etapa para avaliar a antologia construída. A avaliação pode ser reali-
zada por meio dc ferramentas oferecidas pelos ambientes para const.rução de anto-
logias(Seção 4.5).

4.3.7 Etapa 4 T) n .- 1 1 wl n --- + n p8nz./ v \.f L+xxx\#xx VK.cxsLL\-r

Os autores também comentam pouco sobre esta etapa da metodologia. mas indicam

os ambientes para construção de ontologias como possíveis ferramentas para esta
etapa.

4.3.8 Análise da metodologia -Emílerpráse

Esta metodologia relata a grande preocupação dos autores na fase de captura de
uma oncologia artificial, isto é, ela espelha a preocupação dos autores ein obter
os termos e definições de forma consensual e seguindo os princípios básicos para
a construção de uma oncologia. (Seção 3.3). Outro ponto positivo é a importância

dada à finalidade para a construção de uma oncologia aitificia.l. Por outro lado,
pouco foi escrito sobre como capturar os tenros e definições e como representar estes

termos minuciosamente, isto é, não foi apresentada nenhuma ferramenta similar às

representações intermediárias da metodologia Met/loníoZogy.

4.4 Linguagens para representação de ontologias

Teoricamente, qualquer linguagem artificial pode ser utilizada como linguagem para
representação cle ontologias. Entretanto, apenas algumas linguagens estão sendo

utilizadas. Na publicação OnÉo }Veb l81, são descritas nluit.as linguagens para lepre-
sent,ação de ontologias, sendo a OWL ( H'eó Orxto/ogy [anguage) lt81 a mais recente
caladidata à linguagem para a representação de or)tologias.

Esta multiplicidade de linguagem-]s de representação é un] grande problen-la para
o compartilhanlento (te infolnlação entre os SI's ou entre os SBC's, os (leais foram
co!)strr[ídos baseados en[ unia n[esnia antologia ait.inicial e escritos en] linguagens
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de representação diferentes. Este problema já é enfrentado, há algum tempo, pelos
pesquisadores interessados em SBC's, como afirma Mleneses 1201:

"Os maiores problemas encontrados para efetivamente fazer sistel-t)as baseados
em conhecimentos (SBC's) compartilllaiem seu conhecimento são:

- Ontologias diferentes

- Linguagens de representação diferentes"

Em relação a linguagens de representação diferentes, fvleneses 1201 escreve:

"0 requisito básico para a cooperação é o entendimento entre os SBC's. Os

sistemas podem usar formalismos diferentes. Se um SBCi envia uma consulta para
um SBC2 este deve: (1) decodificar a consulta; (2) processa-la, e (3) enviar os

resultados para o SBCi de forma que este possa entendo-los"

A grande (!santidade de linguagens candidatas para a representação de ontologias

mostra a grande fertilidade de produção dos pesquisadores neste campo de pesquisa.
Por outro lado, esta grande quantidade de linguagens candictatas deixa ainda mais

claro blue o compartilhamento e a reutilização de informação entre as máquinas só

é possível quando as linguagens utilizadas são as mesmas ou quando existe algtmia
forma de conversão

Neste trabalho, não nos aprofundaremos em linguagens para representação de
antologias. A principal justiÊcativa para esta decisão é que, no presente trabalho,
estamos interessados na fase da captura de uma oncologia artificial, a qual, diferen-
temente da área de linguagens para representação de ontologias, é pouco explorada
pelos pesquisadores.

4.5 Ambientes para construção de oncologia

Ambientes para construção de ontologias possuem n:tetas bastante ambiciosas, entre

estas metas estão a captura da oncologia j2SI, a codificação em uma linguagem
para representação; a integração coi-n outras ontologias, os testes para avaliação da
antologia e a transforn-ração da ont,ologia de uma linguagem de representação para

outra. Cabe observei que, como é visto nesta clissert;ação, apenas a fase cta captura

da oncologia já é muito trabalhosa e ainda não possui metodologias eficielltes e
eficazes.
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Vários grupos de pesquisa estão empenllados el!] desenvolver ambientes visando

a construção de onto]ogias. Testainos o Protégé-200(] cla Universidade cle Stanford,

o qual posstli características (lue consicleranlos interessantes para o desenvolvimento

de ontologias artihciais. Entre estas características, teimas:

e Equipe de desenvolvimento com pesquisadores especializados, os quais pos
quem disponibilidade e disposição para responder as dúvidas existentes.

© Aproxil)ladamente dez mil usuários interagem con-l o grupo de desenvolvimento

por ideia das listas de discussão.

e Lista de discussão com questionamentos variados e de diferentes graus de di
faculdade.

e r'/ugÍns pala várias linguagens e com perspectiva de criação de novos p/u-
gíris para linguagem-ts que vierem a se destacar na formalização de ontologias
artificia.is .

+ Z)own/oad disponível para o protege, p/ugíns e aliualizações

e Informações no computador do usuário, garantindo o sigilo durante a constru.
ção de un-la ontologia artificial.

Existem muitos outros ambientes de colastrução de oi-teologia, entre eles

e Apollo é desenvolvido pelo KMI (Ã'nomZedge À4edía /nsíátute), o qual pode ser
obtido em http://apollo-open.ac.Llk.

e Ontolingua é desenvolvido pela Sta7t.fora Unãuersát3/, podendo ser utilizado, via

internet, em http://ontolingua.stanford.edu.

e OntoSaurus, da UrzÍuers ty o./ SoutÀern C'azul/brrzía é uma interface gráfica do
Loonl*, poclenclo ser utilizado, via internet, enl hLtp://www.isi.edu/isd/on-
tosaurus.}lt.m!.

© U/ebODE. desenvolvido pela Un. oerszdad Po/ãfécrzáca de À/aduz, poderldo ser

utilizado, via internet, en] llttp://webode.dia.fi.upnl.es.

*Loom é unia linguagelrl de leplesentaçã,o de conhecimento deseilvol\ ícla poi pesquisador'es da
Uni-ueTsit U of Soft,hem Clüll,.fora\tü.
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Podemos encontrar, na publicação C,)rzío l,+''eb l81, a relação de muitos outros am-

bientes de construção de ontologias. Pela quantidade cle ambientes para a construção
de ontologias, podemos concluir que esta é outra área que desperta muito interesse
entre os pesquisadores.

4.6 Conclusão

Durante a descrição da metodologia EnÉerprzse, observamos a ênfase em capturar os

termos de forma consensual com o objetivo de melhorar a comunicação e ir)tegração

entre pessoas, SI's e empresas. Portanto, podemos dizer que esta metodologia po-
derá ser útil para a construção de ontologias artificiais com objetivos similares. Na
metodologia iWetAontoZogg/ observamos o foco das preocupações em capturar minu-

ciosamente as classes, relações, funções, axiomas, instâncias e possíveis inferências,
indicando que a preocupação é construir ontologias artificiais que possam ser uti-
lizadas para a construção de SBC's.

Observamos, também, que embora estas duas metodologias sejam bastante dife-

rentes, elas se complementam. A metodologia iWeíAonto/ogy constrói, passo a passo,
uma oncologia através das representações intermediárias e a metodologia EnÉezprãse
preocupa-se em mostrar a dificuldade encontrada para a definição dos conceitos e
relações.

Constatamos que a área de pesquisa, que envolve a captura de ontologias, desper-

ta pouco interesse dos pesquisadores. Por outro lado, observamos a grande variedade

cte linguagens para representação e ambientes de construção de ontologias. Portanto,
podemos concluir que os pes(luisadores estão mais interessados em representar, testar

e utilizar ontologias do que captura-las. Esta situação reforça a afirmação inicial
de que a engenharia de antologias esta mais para arte do que para ciência, pois
cada equipe segue os seus próprios métodos para a fase de captura da oncologia e,
infelizmente, estes métodos são pouco divulgados.



Capítulo 5

Uma oncologia artiHcial para o
CCB

Neste Capítulo, descrevemos a etapa de captura de informações da construção de
unia oncologia artificial para o CCB.

5.1 A primeira tentativa

Para a fase de captura de informações, utilizalllos os conhecimentos adquiridos da.s

metodologias apresentadas anteriormente. Iniciamos com as entrevistas com os espe-
cialistas do 13acen. A cada entrevista surgiram novos conceitos, funções, relações,
axiomas, instâncias e, principalmente, n-muitos problemas relacionados ao consenso
em relação a estes conaponentes-

Construímos, inicialnaente, um glossário de termos (apêndice A), o qual ficou

muito gralade e, n-mesmo assim, incompleto. Observamos, apenas com a construção
clo glossário de termos, que esta fase de captura de informações é extremamente
dependente da disponibilidade dos especialistas da área em relação ao compartilha-
mento de informações.

Durante esta fase, descobrin-tos pare do histórico da construção e implantação

do Sisconlex*, o maior e }-mais conaplexo SI deste ctomínio. O módulo de importação
deste sisten-ta começou a ser construído em 1993, reunindo profissionais do Bacon, RF

e secretaria de comércio extet-ior. Este módulo só foi colocado er]] produção en] 1997,
*sistelila cle comércio extei ior
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mesmo assim incompleto; e a.o custo aproximado de dez milhões de dólares. Pala
enfatizam a dificulctade de coi-lsenso deste domínio, os especialistas do Bacen relatam

que foi necessária a contratação de profissionais moderadores, isto é, profissionais
com a função cle ordenar as reuniões entre o Bacen, a RF e a secretaria do comércio
exterior.

A fase de captura de informações, embora não concluída inteiramente, foi a mais
trabalhosa e demorada entre todas as fases percorridas durante a construção de uma
ontologia artiõcial para o CCB. Relacionamos, a seguir, as principais necessidades
detectadas para a realização desta fase.

e Garantir o comprometimento da direção da empresa, isto é, a empresa tem que
"comprar"o projeto. Sem este comprometimento, os profissionais envolvidos

não podem dispor, oficialmente, de seu tempo para participar de entrevistas,
reuniões, responder questionários e buscar o consenso para conceitos, funções,
relações, axiomas e instâncias do domínio trabalhado.

e Deixar claro, para todas as pessoas participantes, o objetivo do pro.feto. To-
dos os envolvidos devem conhecer a finalidade do projeto e qual é o resultado

específico esperado. Em outras palavras, é preciso tornar o projeto transpa-
rente. Esta transparência pode reduzir as resistências ao pro.leio.

8 Identificar e inserir pessoas no grupo que possuam conhecimento em TI e no
domínio trabalhado. No domínio CICB, proâssionais compet;entes das mais
diversas áreas clemoran-t anos para se tornarem especialistas. Portanto, não

é realista pensar que analistas de sistemas, sem conhecimento do domínio,
possam obter, rapidamente, as informações relevantes.

As necessidades apresentadas não foram supridas. Os motivos principais foram

8 Custos. Conforme relatado anteriormente, o domínio CCB possui poucas pu-

blicações disponíveis e as existentes são apresentadas em forma de legislação.

Esta falda cle publicações resulta em concentração cte informações restritas a
especialistas (funcionários cto Bacen, RF, rede ba!)cárie e consultores inde-

pendentes). Para propormos uma oncologia artificial para o CCB, com alta
probabilidacte cle ser acatada pela coinunidacle baitcária, necessitaríamos da
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colaboração dos principais especialistas do Bacon. Estes especialistas (aproxi-
madanlent.e 100 pessoasl estão localizados na matriz do Bacon(Brasília) e nas
filiais espalhadas pelo tcrritóiio naciona!

Devido à distribuição dos especialistas, dos seus salários e do histórico de
t;empa gasto na construção cle SI's para este domínio, corlcluínlos cine o custo

de construção de uma oncologia artihcial para o CCB seria extreman:tente alto.

e M.etodologias discordantes para a construção de ontologias. Encontramos a
descrição de poucos exemplos sobre a construção de antologias. Além disso,
a falta de consenso pa-ra a definição do significado da palavra "ontologia".
os seus principais componentes e os princípios básicos para a sua construção
dificultam a construção de uma oncologia artificial.

e Mudanças na estrutura organizacional do Bacen. Durante a realização desta
dissertação ocorreram mudanças estruturais no departamento de câmbio do
Bacen. Estas mudanças resultaram em merlor disponibilidade dos especialistas
para colaborar comi o trabalho.

Felizl-mente, este domínio é constituído por vários domínios menores (contratos
cle câmbio, importação. exportação e entrada/saída de capita!), os quais podem ser

tratados separadamente, proporcionando a diminuição do custo de construção de
ontologias artificiais. Resolvemos construir unia oncologia artificial para apenas lun
pequeno domínio que faz parte do domínio CCB.

5.2 Dividir para conquistar

Mostramos, na Figura 5.1, os dolaaínios que compõem o domínio CICB. Observamos

que o domínio "contrato cte câmbio"pertence, prioritariamente, ao Bacen, isto é,
o Bacon é o responsável pela definição deste domínio e. felizmente. podemos en-

contrar, na consolidação das nonlias cambiais jll, a n)aioria das informações cine o
constitueill. Descrevemos. resumidamente, na seqiiência. os demais domínios (lue
conapõem o don-Lídio CCiB.

e Exportação e iinpoitação são doi í[aios que, cn] sua naaior parte, fazen] parte
dias ati\.'iclacies da. RF. Este é un] caso possível de reutilização de ontologias



5.2 Dividir para conquistar 52

InvesEimenEos

Contratos de Câmbi.o

Figura 5.1: Relação parte de

artificiais, bastando para isto que a RF construa e torne pública uma oncologia
artiHcial sobre importação e exportação.

8 Investimentos (entrada/saída de capital) - é um domínio de total responsabili-

dade do Bacen, a respeito do qua!, entretanto, não existem muitas publicações.
O histórico de tempo gasto para a construção de SI's, neste domínio, é muito
elevado.

e Outros domínios

Endereçamento uma oncologia artificial que contenha conceitos, relações,

funções, axiomas e instâncias que definam exatamente o endereço das
pessoas físicas e jurídicas. Esta é uma oncologia artificial que pode ser

construída pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, facilitando,
assim, a construção de muitas oul;ras ontologias artificiais e SI's.

Datas - uma antologia artificial que contenha todos os conceitos, relações,

funções. axiomas e instâncias sobre datas. O catálogo de ontologias, suge-

rido no sexto Capítulo, poderia ser a forma para divulgar estas ontologias
artificiais. Con) esta divulgação facilitaríaillos a reutilização cle ontologias
artificiais.

Etc
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Após analisar estes dol-nínios, optamos por construí!, completamente, uma on-
cologia artificial pata o domínio "contratos de cãnlbio"e, para tomar a oncologia

artificial mais expressiva, algumas partes dos del-mais domínios. Os favores custo e

ten)po foram os principais responsáveis por esta decisão. A Figura 5.2 representa a
parte do domínio CCB trabalhada neste Capítulo

Contro].e Cantai.a],

Figura 5.2: O domínio CCB reduzido

5.3 Documento de Especificação

No segundo Capítulo, a])resentamos o domínio CCB e a finalidade da construção de
uma oncologia artihcial para o CCB. Utilizamos o docurilento de especificação da
l-metodologia À/eíAozzto/ogy para resumir a finalictade da construção desta oncologia,
como mostrado na Tabela 5. 1.

5.4 Concei t. ll nj; 7 n .- ã n'''''-g'.''-'

Foram construí(tas as representações intermediárias da metodologia /WeZbonZo/ogg/

Para a escolha dos termos, utilizamos muitas das experiências repassada;s, pela ille-
todologia Erzfczprise, durante a construção da oncologia (te mesmo nollle.
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Domínio: CCB

Desenvolvido por: Robson À/loron

Objetivo: Criar uma oncologia para o CCB, envolvendo todo o controle
dos contratos cle câmbio realizados no Brasil.

Cenário de uso Nas áreas do Bacen relacionadas ao controle cambial

Possíveis Usuários: Departamento de capitais estrangeiros e câmbio e
departamento de combate a ilícitos cambiais do Bacen, RF, instituições
bancárias, despachantes aduaneiros, importadores e exportactores.

Nível de formalidade Informal estruturado

Escopo: Definição dos dez tipos de coi:ttratos de câmbio e suas
características.

Origem dos Conhecimentos: Experiências profissionais, entrevistas com
analistas do Bacen e consultas à consolidação das normas cambiais jll.

Tabela 5. 1 : Tabela de especificação CCB

5.4. 1 Glossário de Termos

O glossário de termos, contido no apêndice A, foi gerado pensando no CICB de
forma geral, particularizando apenas os termos dos vários tipos de contratos e da
declaração de Importação.

5.4.2 Arvore de classificação dos conceitos dos contratos de
câmbio.

#

A construção da árvore cle classificação cle conceitos, embora aparenten-tente simples,
realça a ctificulclacte em atingir o consenso entre os especialistas cla área. Entre as
várias possibilidades, apresentamos três possíveis alvores de classificação de concei
tos para o ctomínio contratos de câmbio.

1. Nós realizamos nesta primeira árvore (Figura 5.3) uma separação entre os
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contratos que tegistrant o envio de divisas para o ext.prior c os contratos que
registranl o recebimento de divisas clo exterior.

Figura 5.3: A primeira árvore

2 Na segunda árvore (Figura 5.4) dividimos os contratos de cân)bio pelo seu ob-
jetivo (comercial, financeiro, interbancário, alteração e cancelamento), fazendo

cona que o contrato de câmbio seja facilmente reconllecido pelo seu objetivo. A
mesma divisão apresentada em relação ao contrato de câmbio hnanceiro ocorre

com os demais tipos de contratos jint.erbancário, colnel'cial, cancelamento e al-
teraçãol.

3. A terceira árvore (Figura 5.5) tem a seu favor a objetiviclade: isto é, os tipos de
colar.rato de cãnlbio são apreselltaclos sem a criação cle classes int.err)lecliárias,
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Comercial

Interbancário F'inancei

Figura 5.4: A segunda árvore

também chamadas de classes abstratas

As árvores apresentadas representam os relacionamentos entre os conceitos do

domínio contrato de cambiar portanto, elas são fun(tamentais para a construção de
uma ontologia artificial para o CCB. Mostramos três possibilidades, entre as muitas
existentes, para exemplificar a grande variedade de possíveis escolhas.

Salientamos, ainda, que cada árvore candidata apresentada possui características
que podem representar melhor ou pior um determinado ponto de vista sobre o
domínio CCB. Optamos pela primeira árvore de classificação de conceitos por melhor

discernir ent;re a entrada e zl saída de capitais. Esta é uma decisã,o que interfere,
diretamente. no resultado da construção de uma oncologia artificia! para o CCB.

A construção de uma árvore de classiÊcação de conceitos facilita a visualização
dos conceitos e seus relacionamentos, evitando assim ciclos entre conceitos ou mesmo

repetição de conceitos. Os ambientes de construção de ontologias, como o "protege
2000" , possuem ferramentas que identificam e impedem est;es problemas.

Dicionário de conceitos

Neste dicionário de conceitos. det;achamos todos os conceitos existem:Ices na árvoi.e de

classificação de conceitos para contratos cle câmbio (Tabelas A.6 e A.7) e os demais
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Interbancári
Compra Interbancári

Venda

Canse lamento
Compra

Cancelament:o
Venda

Àlt:oração
Compra

Alteração
Venda

Figura 5.5: A terceira árvore

conceitos relacionados na Figura 5.2 (Tabela A.8). O principal problema encontrado

para o preenchimento destas tabelas foi alcançar o consenso para o campo descrição.

Detalhamos, também, o conceito "vínculo Dl" , que corresponde à relação entre

unia declamação de in-tportação (pertencente ao domínio in:tpoltação) e um contrato
de câmbio. Este tipo de conceito entre domínios demonstra claramente que a in-
tegração de antologias artificiais, como indicado no exemplo abaixo, necessita de
trabalhos manuais para ser realizada.

Exemplo: O Bacon constrói uma oncologia artificia! para contratos de câmbio
e a RF constrói uma ontologia artificial para importação. Para construirmos unia

terceira oncologia artificial que reutilize as duas anteriormente citadas, obrigatoria-

mente, deveu)os construir a parte da oncologia artificial relativa às relações entre
os conceitos dos domínios anteriores. Um exenaplo deste tipo é o conceito ''vínculo

Dl" , pois este conceito é necessário após uma integração das ontologias artificiais
cítad as.
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5.4.4 Tabelas de Atributos

Para cada atributo, foi coi:lstruída uma tabela de atributo (apêndices B, C e D).
Cabe ressaltar que esta tabela de atributos define, minuciosamente. cada atributo do

domínio CCB. Igualmente ao dicionário de conceitos, o preeiicl-cimento foi facilitado

pela existência de SI's do Bacen, que utilizam estes atributos, e, novamente, o
principal problema encontrado foi em relação ao consenso para o preenchimento
do campo descrição. Relacionamos, no apêndice E, alguns exemplos de valores para
tabelas de atributos.

Durante o preenchimento destas tabelas, encontramos valores diferenciados para

o atributo natureza jurídica. Exemplo: alguns SI's utilizavam uma tabela em que
o código 010 indicava que a natureza jurídica era empresa pública, enquanto outros
utilizavam o código 210 (Tabela E.lO) para esta mesma indicação

Com a utilização de uma oncologia artificial para o CCB, eliminaríamos este tipo
de duplicidade.

5.4.5 Tabela de Instâncias

A tabela de instâncias tem como papel principal detalhar cada instância que foi
colocada no dicionário de conceitos. Diferentemente da oncologia cAemácaZ, onde

possuíamos apenas os 103 elementos químicos como possíveis instâncias, na oncologia
artificial para o CCB podemos ter um número muito maior de instâncias. Isto ocorre

pela combinação dos possíveis valores dos atributos. Exemplificados, no apêndice
D (Tabelas D.7 a D.14), apenas uma instância por tipo de contrato.

5.4.6 Tabela de Axiomas

Existem centenas cte axiomas no domínio CICB, desde axiomas simples, como o
primeiro apresentado na Tabela 5.2, até os mais complexos. Nas relações entre
os domínios menores que compõem o CCB é que encontramos os axiomas mais
complexos, isto é, os axiomas cine representam as informações mais difíceis de seieni
obtidas. A Tabela 5.2 apreseitta, alguns exemplos cle axiomas do domínio CCIB.
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Nome do
Axioma

Desci'ição Conceito i Atributos
referidos

Expressão Ref.

Tabela 5.2: Tabela de axiomas

5.4.7 Tabelas de fórmulas

Existem poucas fórmulas em todo o domínio CCIB. A fórmula mais representativa
para o domínio contrato de cân-trio é a fónnula de coi:aversão de moedas, a qual
encontra-se descrita na Tabela E.13 (apêndice E).

5.5 Conclusão

Neste Capítlilo, descrevemos os pontos principais observa(tos iia construção de olha
oncologia artihciai pai-a o CCB e destacamos as dificuldades enl adquirir o conheci
111ento relativo a este domínio.

lii(lubit.avelillente. a claboiação completa cte todas estas tabelas estrutura, as in

Contrato
de

importação

O atri})uto tipo
é igual a dois.

co1ltrato de
câmbio

importação

tipo = A A - 2  
Vi.óculo
contrato
antecipado
importação

Data da liquidação
e menor que a
data de embarque.

contrato

antecipado
importação

dt liqui. = A
dt emb. = B

A < B

 
Vi.ncu].o
contrato
à vista
importação

Data da liquidação
e maior que a
data de embarque e
menor que a data
de desembaraço.

contrato
a vista
importação

dt liqxti. = A
dt emb. = B
dt desein. :: C

B<A <C

 
Vínculo
contrato
a prazo
importação

Data da liquidação
é maior que a data
do desembaraço.

contrato

a prazo
importação

dt liqui. = A
dt desein. :: B

A > B

 
Tipo 02 -
Natureza
da

Operação

Para C/C tipo 02,
Natureza da

operação e maior
que 15000 e menor
que !6000.

c/c
importação

natureza da
operação = A
B -15.000
C -16.000    
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formações do domínio CCB. Esta estruturação de informações pode sei utilizada

como fonte de requisitos para a construção de SI's relativos ao domínio CCB, ocor-
rendo reutilização de informações. SI's utilizando a mesma oncologia artificial teimo

maior facilidade cte implementação de mecanismos de comunicação entre eles, isto
é, esta estrut\ilação de informações do domínio CCB facilita o compartilhamento de
i n fnt'm n rÃp

'wYVuu.

O grande problema encontrado é como construir uma ontologia artificial. Nos

Capítulos 6 e 7, detalhamos as dificuldades encontradas, fazemos algumas sugestões

e introduzimos o estudo da viabilidade económica da construção de uma oncologia
ar tificia} .



Capítulo 6

Decisões durante a construcao

A quantidade de opções que surgiram durante a construção de uma ontologia arti-
ficial para o CCB foi a primeira grande dificuldade encontrada. No quinto capítulo
mostramos que o resultado da construção de uma antologia artificial está direta-

mente relacionado com as decisões tomadas e concluímos que o número de ontologias
artificiais possíveis para o domínio trabalhado está diretamente relacionado com a

quantidade e os tipos das decisões enfrentados.

Infelizmente, como mostramos durante toda esta dissertação, na construção de

uma oncologia artificial defrontamo-t-tos com um grande número de opções e decisões.
As empresas que discordarem das opções escolhidas provavelmellte não utilização a

estrutura para a construção de seus SI's. Portanto, podemos concluir que o grau
de sucesso obtido por uma ontologia artificial depende diretamente das decisões
tomadas ao longo de sua construção.

Nest;e Capítulo, detalhanlos as decisões enfrentados durante a construção de uma

onto[ogia artihcia] para o CC]3 e apontamos as principais dificuldades encontradas.

Este detalhamento (seções 6.2 a 6.5) é realizado em cada uma das quatro etapas
propostas na introdução desta dissertação. Sugerimos, ainda, na Seção 6. 1, a criação
de um catálogo de ontologias artihciais.

6.1 Catálogo de ontologias artificiais

O objetivo da criação de uin catálogo de oiltologias é facilitar o conlpartilhanaento de

informações eili relação à colistiução de ontologias artificiais. Entretanto, por ocorrer
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a divulgação clãs ontologias artificiais, este catálogo também pode contribuir para a
reutilização das mesmas. Existen] divulgações de ontologias em diversos ambientes
para construção de ontologias. entretanto, as informações ali contidas não foram

suficientes para a construção c]e uma onto]ogia artificia] pala o CC]3. Relacionamos,
ila sequência, algumas informações sobre construção de ontologias artificiais que
pensamos serem necessárias e que poderiam estar contidas neste catálogo.

e Finalidade - Como vimos durante todo este trabalho, podemos construir on-
tologias artificiais para as mais diversas finalidades. Esta separação, por fina-

lidade, pode auxiliar na pesquisa e integração de ontologias artificiais, isto é,
podemos aumentar o potencial para o compartilhamento dos métodos de cons-

trução e, também, a própria reutilização das ontologias artificiais catalogadas.
Exemplo: uma oncologia artificia! construída para servir de estrutura para a
construção de SI's conterá muitos compromissos oncológicos relativos a esta

finalidade e, provavelmente, terá maiores similaridades com outras ontologias
artificiais com a mesma ânalidade.

8 Principais usuários e utilizações. Verificamos, neste item, o grau de im-
portância da oncologia artificial construída. Com estes dados, podemos ana-

lisar se a oncologia artificial catalogada é compatível com a que queremos
construir.

e Grau de sucesso obtido. Descrevemos, aqui, os benefícios esperados em relação
à construção de uma oncologia artiâcial, explicitamos se estes benefícios foram

atingidos e, em caso contrário, justificamos os motivos que levaram ao fracasso.

e Disponibilidade para reutilização. Escrevemos, neste item, o grau de disponi.
bilidade da oncologia artificial e o caminho para obtê-la.

e A manutenção da oncologia. Descrevemos, aqui, como são realizadas as manu-

tenções da oncologia artificial. Ex: Ocorreram diversas alterações de conceitos

durante a fase de construção da nossa oncologia artificial e, muito provavel
mente, oconerão outras após a sua finalização.

e Custo cla construção e manutenção. Relação dos custos de construção e ma-
nutenção da ontologia artificial. Os custos também podem ser representados
pelas horas gastas pelos profissionais envo!\idos e materiais utilizados
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+ Linlla de pesquisa adorada. Neste item, devemos explicitar as definições que se

enquadram nesta construção. lst.o é, devemos escrever as definições adoradas,
o nível de fora)alidade requeiiclo. os componentes utilizactos e os princípios
básicos para a construção de unia antologia artificial.

+ Ferram)entes utilizadas para a captura da oncologia artificial. Para a fase de
captura de ontologias artificiais, observamos a necessidade de adaptações de
algumas ferramentas já utilizadas para a construção de SI's e SBC's. Este item

é reservado para relacionar as ferramentas utilizadas, detalhar como foram
realizadas as adaptações e, principali-mente, explicitar os principais problemas
encontrados e as respectivas sugestões para resolvê-los.

+ Linguagem escolhida para a representação da ontologia artificial. Explicitar a
linguagem escolhida, os motivos da escolha, os principais problemas encontra-

dos e as respectivas sugestões para resolvo-los.

e Outras ferram-nentas utilizadas. Este item é reservado para detalhar outras
ferramentas \utilizadas ou criadas, que auxiliarem a captura e a representação
da oncologia artificial.

6.2 Primeira etapa Finalidade

Apenas uma decisão deve ser tomada nesta etapa, porém, a definição da finali-
dade é a principal decisão para a construção de uma oncologia artificial. Devido à
inexistência de coiJsenso eill relação à palavra ontologia, compolaentes: metodologias,
grau cte fonnalidade, linguagens cte representação e ambientes, muitas decisões são
baseadas na finalictade da construção de lllna oncologia artificial.

Podemos co!)struir ontologias artificiais para as mais diversas finalidades, como
exemplificamos com a Olatologia erlterprÍse, a ontologia c/zemãca/ e a própria oncologia
artificial para o CCB. A definição cla finalidade direciona:

+ Os benefícios espeiaclos

© O nível de fornaalidade recluericlo

e Os profissionais envolvidos no prometo
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e A abrangência

e 0 custo

© A linguagem escolhida para a representação da ontologia artificial

e As ul;itizações e possíveis usuários da oncologia artificial

6.2.1 Principais dificuldades encontradas

As principais dificuldades encontradas para definir a 6nalidade de uma oncologia
artificial para o CCB foram a falta de detalhamento em relação à construção de
ontologias artificiais e a inexistência de ontologias artificiais com características se-

melhantes. Para a construção de uma ontologia artificial para o CCB, definimos
uma finalidade bastante amplas porém, quando começamos a construí-la, fomos
obrigados a diminuir o domínio trabalhado. O elevado custo de construção foi o
principal favor para esta alteração.

6.2.2 Sugestões

Para auxiliar a execução desta e das demais etapas, sugerimos a criação de um
catálogo de ontologias artificiais, o qual foi esboçado na Seção 6.1. Cabe lembrar
que as principais finalidades para a construção de uma oncologia artificial são a
reutilização e o compartilhamento de informaçõesl portanto, é natural que exista
este compartilhamento de informações em relação à construção de uma ontologia
artificial.

Como relatado no quinto Clapítulo, existe a necessidade de ''vender" a construção

de uma ontologia artificial para os dirigentes da empresa e garantir que o projeto
atinja a finalidade especificada. Portanto, sugerimos que o profissional responsável

por esta etapa coordene todo o projeto e zele para que a finalidade seja atingida.

6.3 Segunda etapa Pesquisa

Esta etapa é necessária ctevido à inexistência de publicações e definições clue sejam
consensuais entre os pesquisadores. A empresa interessada em construir uma onto



6.3 Segunda etapa - Pesquisa 65

logra artificial precisa decidir o que utilizar pala atingir a finalidade. As principais
decisões são:

e Qual a linha de pesquisa que a co1lstrução desta oncologia artificial seguirá?
Quais serão os componentes, os princípios básicos para a construção e a própria

defiJliÇão da palavra antologia artificial. Como visto no terceiro Capítulo, não
existe definição consensual sobre a palavra oncologia e sobre os componentes

da mesma. Esta indefinição faz com que o compartilhamento e a reutilização

de informações dependam da forma coil-l que as antologias artificiais foram
construídas.

Exemplo: podemos ter uma ontologia artificial construída pela RF sobre de-

claração de importação, que segue outra linha de pensamento e utiliza outros
componentes. A possibilidade de reutilização de informações desta olltolo-
gia artificial existe, mas, necessariamente, teremos muita int.ervenção humana
para adapta-la e integra-la à nossa oncologia artificial para o CCB.

Cabe ressaltar que a falta destas deÊnições colabora para que não tenhamos
uma metodologia geral para a construção de antologias artificiais.

e É viável a reutilização de ontologias artificiais existentes? A relttilização de
antologias artificiais pode implicar em grandes adaptações.

+ Qual a necessidade de consenso para a antologia artificial criada? A necessicta-

de de consenso definida por Borst l31 está diretamente relacionada à ânaiidade
da ontologia artificial. O que foi observado durante a construção de uma
onto[ogia artificia] para o CC]3 é que o custo de construção também está
ciiretamente relacionado ao nível de consenso requerido. A explicação para este

aumento de custo é que precisarenlos de mais pessoas e empresas envolvidas,
e, consequentemente, um maior número de reuniões, entrevistas, questionários
e outras formas de captura de informações para a obtenção clo consenso.

e Quais são as ferraillelltas existentes e viáveis pala capcltrar as infornaações

sobre o domínio trabalhado? As metodologias existentes apenas relatam o

uso de ferramentas já conhecidas em desenvolvia-Lento de SI's ou SBC's. A

ontologia Erzíerprzse descreve todas as dificuldades cle obtenção consensual

elos seus conceitos e escrex'e que utilizou a ferramenta BraÍnsformlrzg pala
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enfrentar estas dificuldades. O catálogo de ontologias, proposto na Seção 6.1,
pode ser um meio para que pesquisadores divulguem novas formas de obter-Lção

de informações ou mesmo utilizações criativas das ferramentas existentes.

e Qual é a li1lguagem escolhida para representação de ontologias? Como relatado

no quarto Capítulo, existem muitas linguagens para representação de ontolo-
gias artificiais. A escolha da linguagem depende, diretamente, do domínio
trabalhado e da finalidade da oncologia.

6.3.1 Principais dificuldades encontradas

Novamente, a falta de publicações de ontologias artificiais com características se-
melhantes a nossa ontologia artificial foi a principal dificuldade encontrada. Nesta

etapa encontram:tos outras dificuldades, relacionadas a seguir:

e Inexistência de consenso entre os pesquisadores da área ein relação à própria

definição da palavra ontologia, aos componentes e princípios básicos para a
construção de uma oncologia artificial.

Exemplo: no ambiente de construção de antologias protege 2000, de acordo
cona a linguagem de representação escolhida, é aberto um tipo de tela para a di-

gitação dos conceitos e relações. Este fato contradiz os princípios básicos para
a construção de uma oncologia, mais especificamente o princípio da mínima
dependência na codiâcação.

e Em relação às metodologias, as maiores dificuldades foram

Dentre o pequeno número de metodologias publicadas, nenhuma foi sufi-

ciente para a construção de uma oncologia artificial para o CCB.

Inflexibilidade das metodologias existentes. Como comentado no quarto

Capítt-llo, as metodologias foram estruturadas para construir ontologias
artificiais com finalidcades específicas.

B Em relação à fase de captura de informações, não ei:tcontramos publicações

detalhadas de fenamentas que possam auxiliar a realização desta captura de
forma consensual.
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Na metodologia rrzeí/}on.ío/ogg/, fora11a indicadas algumas ferramentas, Dias,
colmo mostrado no quinto Capítulo, estas ferramentas nã,o foram totalmente
eficazes para a captura de informações do nosso don)ínio.

6.3.2 Sugestões

Sugerimos que as ontologias artificiais detalhem a justificativa das principais decisões
desta etapa. Desta forma, o catálogo de ontologias hcaria mais completo e esta etapa
de pesquisa seria cada vez mais rápida e menos custosa.

O perfil sugerido pala os profissionais desta etapa é o de pesquisador, mas com
acompanhamento direto do coordenador do projeto.

6.4 Terceira etapa A captura de informações

A construção de antologias artificiais e a construção de bases de conhecimentos

compartilham ambientes semelhantes de desenvolvimento e, também, a dedicação
de uma grande quantidade dos pesquisadores. Gómez-Perez j121 faz alguns questio-
namentos, apresentados na sequência, em relação à base de conhecimento.

e Ela expressa o conhecimento consensual de uma comunidade?

e As pessoas a utilizam como uma referência de definições precisas de termos'P

e A ]illguagem utilizada é suficientemente precisa, objetivando as pessoas dize.
reis o que lealmente querem dizer?

e E estável?

e Pode-se usar a base de conllecin-Lento para resolver unia variedade cte diferentes
tipos cle problen)as'?

e Pode-se usá-la colllo ponto inicial para construir vários tipos de aplicações'?

Unia antologia artificia! deveria permitir tudo isso, porém, nas metodologias

estudadas, não encontramos feiranlentas que possibilitem todos estes (tifeienciais
en] relação à captura de informações para a, corlstrução de bases cte conllecilnento.
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Nesta etapa de captura, é necessário que todas as informações que estão em
livros, manuais, figuras, tabelas, !egislação, outras ontologias artificiais e com os
especialistas do domínio sejam representados de forma consensua! por meio dos
componentes clefiniclos nas etapas anteriores.

6.4.1 Principais dificuldades encontradas

Embora tenhamos definido, na etapa anterior, os componentes para a construção
de uma oncologia artificial e as ferramentas para a captura das informações, conti-
nuamos com outras decisões pendentes para esta etapa, pois existem muitas opções
para a representação das mesmas informações de um domínio, como mostramos no

quinto Clapítulo. Esta multiplicidade de escolhas faz com que aumente a dificuldade
em atingir o consenso.

6.4.2 Sugestões

A inexistência de ferramentas para capturar as informações de forma consensual

tornou esta etapa a mais difícil e custosa para a construção de uma oncologia artificial

para o CCB. Excetuando o grupo que construiu a antologia EnterprÍse, existem
poucos comentários a respeito das dificuldades encontradas.

Sugerimos que o grupo de profissionais responsáveis por construir esta etapa
possua conhecimentos sobre construção de ontologias artificiais, TI, o domínio traba-

lhado e as etapas anteriores. Durante a execução desta etapa também são necessárias
as habilidades descritas a seguir:

e Habilidade para coordenar reuniões - Como já relatado, nesta etapa encon-
tramos várias possibilidades de construção de uma oncologia artificial. Para
a captura da antologia artificial de forma consensual serão necessárias muitas

reuniões e discussões entre os potenciais usuários da ontología artificial a ser

construída. A habilidade para coordenar reuniões pode auxiliar na obtenção
do sucesso nesta fase da construção.

e Habilidade em negociações - Verificamos que várias conceitualizações podem

ser feitas para o domínio CCBi portanto, as escolhas clãs classes, relações,

funções: axiomas e instâncias são determinadas pela finalidade da oncologia
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art;ifãcial e pelas pessoas que não formaliza-la, tornando a conceitualização
também unl processo político. pois. dificilmente, unia coliceitualização será
totalmente adequada a todos.

e Habilidade em integrar ontologias artificiais - A integração de antologias arti-
ficiais reduz o tempo para construção e, conseqüentemel-tte, os custos envolvi-
dos. Existem muitas definições para a palavra oncologia, diversos componentes

possíveis e diferentes compromissos oncológicos. Portanto, é necessária a in-
tervenção l-humana para a integração de ontologias artificiais existentes.

6.5 Quarta etapa - A representação formal da on.
tologia artificial

Como já mencionado no quarto Capítulo, temos muitas formas de representar unia

o1lto]ogia artificial. Devido a esta multiplicidade de opções e ao ob.jetivo da dis-
sertação não detalhamos esta etapa na construção de uma ontologia artificial para
LJ \J \J iJ .

6.6 Conclusão.

Neste Capítulo descrevenaos as quatro etapas identificadas durante a construção
de uma oncologia artificial para o CCB, detalhanlos os momentos de decisões e
indicamos o perfil do profissional mais adequado para executar a etapa.

Sugerimos a criação de lm-l catálogo de ontologias artificiais visando auxiliar
a construção de outras antologias artificiais e prepusentos alguns itens para este
catálogo, os quais se mostraram necessários durante a construção de uma ontologia
artificial para o CCB.

Apresentamos. no próximo Capítulo. os resultados da análise realizada durante

a construção de unia antologia para o CCB.



CJapítulo 7

.z\nálise da construção de uma
oncologia artificial para o CCB

Neste Capítulo, apresentamos os resultados da análise realizada durante a construção
de uma ontologia artificial para o CCB.

7.1 Característica positiva

A principal característica positiva encontrada é a confirmação do fato da construção
de uma oncologia artificial para o CCB, como mostrado no quinto Capítulo, criar
uma estrutura para o domínio trabalhado. Esta estruturação das informações pode
ser utilizada para as mais diversas finalidades, entre elas:

l Fonte de requisitos - A utilização da oncologia artificial como fonte de requisitos
para a construção de SI's se mostrou viável. Quando representamos o domínio

por meio da utilização dos componentes classes, relações, funções, axiomas e
instâncias, estamos estruturando as informações em um formato que facilita a
leitura por outros analistas de sistemas.

As representações intermediárias e, principalmente, as tabelas de axiomas con-

seguiram representar minuciosamente as informações do domínio CCB. Um

analista cle requisitos gastaria rl-muito tempo e trabalho pala capturar as mes-
mas informaçõesl portanto, para domínios que possuem muitos SI's construídos

e a construir, a construção de uma antologia artificial para esta Hnaliclade deve
ser cuiclaclosamente a.nalisacta.



7.1 Característica positiva 71

2 Reutilizar e corllpartilllar informações entre SI's - Con-L lmia estrutura criada

de fortlla consensual é nat.ural que a reutilização e o conlpaitilhaillento de
ilifonnações seja facilitado. O grande problema é colho criar esta estrutura cle

forma consensual, problema este que continuamos a analisar lias seções 7.2 e
7.3

3. 'l'reinamento de novos analistas sobre o domínio - Esta estrutura criada aglome-

ra as informações coi-itidas em livros, manuais, leis e, principalmente, na cabeça
dos especialistas, facilitando, assim, o treinamento de novos profissionais para

o donaínio. Desta forma, podemos diminuir a dependência em relação aos
especialistas do domíllio.

4 Compartilhar o conhecimento entre pessoas - Foi confirmada a ênfase dada

por Mlike Uschold e seu grupo 1281 sobre a fase cle captura de informação

da construção da oncologia Enterpr se em relação ao compartilhamento de
informações entre as pessoas envolvidas.

A fase de captura de informações sobre o domínio gerou a necessidade de
interação entre as pessoas envolvidas, fazendo cona que viessem à tona algtms
fatos históricos relacionados às definições dos conceitos.

A antologia artificial no nível informal estruturado foi basicamente construída

por meio da utilização das representações intermediárias. Esta forma de repre-

sentação pode trazei dificuldades de entendimento para algumas pessoas inte-
ressadas neste domínio e, devido à sua formatação, pode gerar alguma perda

da parte histórica das informações obtidas. Portanto, o compartilhamento
de conllecinlento pode ser expandido para todas as pessoas interessadas no
cloinínio CCB, bastando para isso a elaboração de apostilas e cursos baseados
na onto]ogia artificial construída.

Com a construção desta pequena parte de uma Ol-itologia artificial para o CCB,
podemos concluir que o compaitilllanlento de informações entre pessoas real-

mente acontece e que pode ser melhorado por meio de uma documentação
voltada para esta finalidade.

Para todas as finalidades apresentadas, ctevenlos analisar a viabilidade econõnlica

cla construção de un a ontoiogia art,inicial.
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7.2 Pontos que precisam ser desenvolvidos

Apresentamos, na seqiiência, alguns pontos identificados durante a construção de
uma oncologia artificial para o CCB, que necessitam de evolução.

7.2.1 Custos

Os elevados custos podem ser o motivo para inviabilizar a construção de uma oncolo-

gia artificial; entretanto, esta é uma área que não possui publicações. Identificamos

alguns fatores que podem contribuir para uma estimativa de custos em relação à
construção de ontologias artificiais.

e Complexidade dos SI's pertencentes ao domínio - Verificamos que, para cons-

truir uma oncologia artificial, precisamos interagir com todo o pessoal respon-
sável pelas normas e pelos SI's do domínio trabalhado, além disso, também

precisamos interagir cona os profissionais cine utilizam os SI's. Isto é, a cons-

trução de uma oncologia artificial é mais abrangente do que a construção de
apenas um SI para o mesmo domínio. Concluímos, assim, que o custo para
a construção de uma ontologia artificial é da ordem de grandeza cto custo de
cor)strução clo SI mais complexo para este domínio. No domínio CCB, o custo

para construção dos SI's mais complexos é da ordem de alguns milhões de
rpn.}q

e Quem é o dono do domínio - Como mostramos no quinto Capítulo, o domínio
CCB é composto por outros domínios. Para o domínio contrato de câmbio não

tivemos os custos de interação com outras empresas, pois este domínio per-
tence exclusivamente ao Bacen. Uma outra empresa, construindo esta mesma

antologia artificial, terá o custo adicional da captura de todas as informações
que são originadas no Bacen e o custo da construção e manutenção de uma
oncologia artificial que, provavelmente, terá menor possibilidade de ser aceita

pelas demais empresas, isto é, construirá apenas uma oncologia artificial can-
didata.

B Dificuldades en-l atingir o consenso - Como definido por Borst l31, o consenso

nâ construção de uma oncologia artificial é fundamental, sem ele a probabili-

dade de reutilização de uma ontologia fica mínima. Quando construímos uma
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oncologia artificial, ten)os muitas opções, como naostrado no quinto Capítulo,
fazendo cona que possamos construir várias antologias artificiais candidata,s
para o nlesnlo dOn-LÍDIO. Todas as ontologias alt,ihciais candidatas possuem

argumentos favoráveis e desfavoráveis en] sua defesa, fazendo com que grupos
de pessoas prefiram a opção que está mais próxima a seus próprios interes-
ses. Infelizmente, a obtenção do consenso para uma ontologia é umca atividade
política e, certamente, os grupos que não forem convencidos não a utilização.

e Resistência à mudança - Um ponto muito positivo encontrado na construção de

ul-na oncologia artificial de domínio é sua característica de extrair informações
de livros, manuais e, piincipalnlente, de profissionais que trabalham cona o
domínio. Porém, um dos grandes obstáculos para essa captura é a resistência
as mudanças dos profissionais que possuem essas informações e se beneficiam,
direta ou indiretamente, da sua posse. O custo para a construção de uma onco-

logia artificial é diretamente proporcional ao nível de resistência às mudanças
das pessoas envolvidas.

e Núllaero de pessoas envolvidas - As dificuldades em capturar uma oncologia

artificial e, principalmente, as dificuldades de obtenção do consenso são dire-
tamente proporcionais ao número de pessoas envolvictas. Isto ocorre devido

aos conflitos de interesses (tas pessoas.

e Quantidade de empresas envolvidas - Explicação similar ao item número de
pessoas envolvidas.

© Grau de formalidade - Pelo apresentado no terceiro Capítulo concluímos que
os custos crescem de acordo cona o grau de forn-talictade requerido.

e Características do domínio trabalhado - Os custos dependem diretanlente do
tipo de domírlio trabalhado, provavelmente uma ontologia artificial sobre o
domínio química, o qual possui muitas publicações, será menos trabalhosa do
que unia antologia artificial sobre o domínio CCB.

Pelos itens apresentados, podemos concluir que o custo é totalmente dependente

do domínio trabalhado, Dias fatores colmo integração de ontologias artificiais, nleto-

clologias lllais eficazes cle construçã.o e novas fcnan-lentas de captura de oiltologias
poderão dinainuir sensivelmente estes custos.
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7.2.2 A captura de uma ontologia artíâcial

A fase de captura de uma oncologia artificial cte domínio pode ser chamada de
''mineração cle conheciment;o" . Foi necessário conhecer cada detalhe do domínio

tiaballlaclo, definir os conceitos, relações, funções, axiomas e instâncias de forma
consensual entre as pessoas que trabalham com o domínio. O caminho normal é

transformar informação em conhecimento, mas, nesta fase, foi necessário transformar

conheciiTlento (obtido da memória dos profissionais que trabalham com o domínio)
em informação.

O sistema de representações intermediárias da metodologia .MetAonfoZogg/ mostrou-

se uma ferramenta muito importante na parte da "mineração de conhecimento" ,
induzindo, durante o preenchimento de suas tabelas, a visualização de alguns de-
talhes do domínio trabalhado que, provavelmente, passariam despercebidos sem a
utilização desta ferramenta. Encontramos, também, algumas falhas neste tipo de
representação. Como exemplo, podemos citar a inexistência de campos para pa-
dronizar os nomes de conceitos e atributos, mesmo sendo a padronização de nomes

defendida por Gómez-Perez et al. como um dos princípios básicos para a construção
de uma oncologia artificial l71 .

7.2.3 Definições de conceitos

As deânições de conceitos, relações, funções, axiomas e instâncias, de forma consen-

sual, são pré-requisitos para o sucesso de uma antologia artificial. Uma oncologia
artificial para o CCB tem uma certa vantagem para atingir o consenso, pois a tarefa
de obter o consenso entre o Bacen e os demais usuários é de certa forma impositiva
para este domínio, porém, dentro do próprio Bacen, esta facilidade não aconteceu.

Durante esta fase, foi necessário reduzir a quantidade de conceitos trabalhados
para o mínimo necessário. especializanclo apenas alguns conceitos da área de im-

portação. O resultado das definições atende ao objetivo da dissertação, mas estas
definições precisam ser mais trabalhadas e discutidas para que a oncologia artificial
para o CCB obtenlla sucesso em relação a sua real utilização

O tempo gasto para estas definições está diretan-lente relacionado a:

e Familiariclacte que o analista cte sistemas. o qual irá coordenar' a captura da
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oncologia artificial, possui em relação ao domínio trabalhado

e Receptividade das pessoas que trabalham com o domínio

+ Grau de il-nportância dacto ao tuba.Iho pela empresa

e Quantidade e complexidade dos conceitos trabalhados

Como relatado anteriormente. inexistem ferramentas especíílcas para a definição
de conceitos visando a construção de antologias artificiais.

7.2.4 Metodologias

As metodologias existentes foram baseadas em construção de poucas ontologias,
necessitando de muitas adaptações para utiliza-las. O catálogo de ontologias artifi-
ciais, proposto no sexto Capítulo, pode auxiliar na elaboração de metodologias mais
eficazes.

7.2.5 Reutilização e compartilhamento de informações

A reutilização e o compartilham:Lento de informações entre SI's é dependente (ta
linguagem cle representação utilizada.

7.2.6 Integração com outras ontologias

Durante a construção de uma oncologia artificial no nível informal estruturado, cons-

tatamos a grande utilidade cta integração de ontologias. No caso estudado, apenas
a família de conceitos sobre contrato de câmbio pertence, exclusivamente, ao Ba-
cen. Os conceitos cteclaração de in-iportação, registro de exportação, pessoa física e

pessoa jurídica poderiam ser integrados de uma ontologia artificial construída pela
RF, facilitando assim a o})tenção cle consenso. Existe. ainda, o caso dos atributos

CIPF, CNPJ e CEP, que possuen] e]]apresas ei]] melhores conctições de defini los.

Ocorrendo esta integração de ontologias. o traballlo necessário para a construção de
uma oncologia artificial para o CCB diminuiria sensivelment,e.
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Parte de outras ontologias artificiais também poderiam ser utilizadas. Quando
definimos que o atributo data de liquidação do contrato é do tipo data, bastava-nos
integrar parte de uma. ''oncologia artificial sobre datas''

Infelizmente, devido ao pioneirismo, as primeiras ontologias artificiais construídas

não vão podem usufruir plenamerlte dos benefícios da integração de antologias. E
importante frisar que, na construção cte uma antologia artificial para o CCB, de-
venamos nos preocupar apenas com os conceitos pertencentes, exclusivamente, ao
domínio CCB e seus relacionamentos com os demais conceitos. Alguns conceitos
como pessoa jurídica, pessoa física e declaração de importação, se definidos pela
RF, encontrariam maior facilidade de obtenção de consenso, pois a RF é a "pro-
prietária" do domínio.

Cabe ressaltar que, mesmo existindo ontologias artificiais para todos os domínios

que compõem o domínio CGB, continua sendo necessário construir as relações exis-

tentes entre os conceitos dos domínios, como mostrado na Seção 5.4.3.

7.2.7 Ontologias artificiais de prateleira

Praticamente inexistem ontologias de prateleira (ex: ontologias artificiais de datas,

endereçamento, etc.), as quais diminuiriam em muito o custo de construção. O
catálogo de ontologias, sugerido no sexto Capítulo, pode ser uma boa ferramenta
para este íim.

7.3 Claracterísticas negativas encontradas

As características negativas encontradas, apresentadas na seqüência, mostram al-
gumas dificuldades, de difícil solução, identificadas durante a construção de uma
oncologia artificial para o CCB. Estas dificuldades, basicamente, se resumem à difi-
culdade de obtenção de consenso.

7.3.1 Falta de consenso entre pesquisadores

Não existe consenso para o significado da palavra antologia, dos seus componentes
e dos princípios para construção. Então, praticarllente toda estruturação de in-
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formação pode ser claamacia de ontologia. Devido a interesses diversos, dificilmente
l)averá convergência sobre est.es tópicos.

7.3.2 Excesso de possíveis ontologias artificiais candidatas

Grupos diferentes desenvolvendo uma oncologia artificial, para o nleslno domínio,
provavelmente criarão ontologias diferentes.

7.3.3 Outras dificuldades

Dificuldade en] atillgir o consenso sobre os conceitos. relações, ftmções, axiomas e
instâncias.

7.4 Conclusão

Existem muitos argurllentos favoráveis e desfavoráveis para a construção de onto-

logias artificiais. Podemos alegar que esta é uma ferramenta conceptual, que está
em pleno desenvolvinlentol portanto, os argumentos desfavoráveis podem ser futu-
ramente minimizados.

Indubitavelmente, a construção de uma ontologia artificial estrutura as informações
sobre o domínio, possibilitando assim a reutilização e o compartilhamento de in-
formações para os !Mais variados fins. Portanto, sabemos o motivo para construir
ol-Ltologias artificiais, poréna. o problema atual é saber como construí-las.



Capítulo 8

Conclusões e proposta para
trabalho futuro

Apresentamos, neste Capítulo, as conclusões finais da dissertação, uma proposta
para trabalhos futuros e detalhamos as principais utilizações de uma ontologia arti-
ficial para o CCB.

8.1 Conclusões

O objetivo desta dissertação foi analisar a construção de uma oncologia artificial,
identificar as principais dificuldades e sugerir algumas ferramentas para auxiliar na
solução destas dificuldades.

Para atingir este objetivo apresentamos:

e Uma revisão bibliográfica

e As metoctologias mais divulgadas

8 0 domínio CCB

e A construção parcial de uma oncologia artificial para o CCB

8 A divisão e análise da construção de uma ontlologia artificial eln quatro etapas

B Uma sugestão de construção de um catálogo cle ontologias
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Por meio destes tópicos, observamos que a construção cte uma antologia artifícia!
realmente estrutura as informações, possibilitando assim a nlellloria de comunicação

entre pessoas. empresas e SI's, além de possibilitar a reutilização e o compartilha-

i)lento de iníornaação. Esta estrutura po(te ser utilizada como fonte de requisitos
para a consta-ração cle SI's e para qualquer utilização que necessite de informações
estruturadas de maneira consensual. Porém, constatamos, também, que todas as fa-

ses da construção de uma antologia artificial ainda não estão consolidadas, isto é, não
existe uma definição consensual para a pr(3pria palavra antologia, as metodologias
apresentadas necessitam de muitas adaptações para a sua utilização, não existem
trabalhos relativos à viabilidade de construção de ontologias artificiais e, principal-

mente, não existe a possibilidade de medir se a estruturação de informações gerada
realmente é uma oncologia artificial ou apenas uma estruturação de informações.

8.2 Principais utilizações de uma ontologia artifi.
cial para o CCB

No segundo Capítulo, apresentamos a finalidade da construção de uma ontologia
artificial para o CCB e, resun)idamente, suas possíveis utilizações. Detal1lamos, a
seguir, cinco possíveis utilizações de uma oncologia artificial para o CCB.

8.2.1 Facilitar a integração entre bancos de dados

Existem diversos bancos de dados no don-tínio CCB. Podemos citar o banco de dados

de contratos de câinbío. o banco de dados de declarações de importação, o banco
de dados de iegistros de exportação, o banco de dados de investimentos, o banco de

dados de cadastro de pessoas físicas e pessoas jurídicas, o banco de dados de registro
de importadores e exportadores e muitos outros bancos de dados.

Apresentamos, l-la seqilêlacia, uln exenlpio da necessidade de iliteglação destes
bancos de dados.

O Bacen, entre suas di'uelsas funções, é responsável pela veriHcação dos contratos

de câmbio celebrados entre as Faltes. Encontrando qualquer indício de ilegalidade. o

Bacen deve providenciar a instauração de processo adn-Linistrativo contra a empresa,
bai-tco ou corretora, para apurar o possíve! ilícito caia-tbial. Estes processos adniinis-
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trativos geram denuncias de irregularidades a RF e ao h/linistélio Público Federal
e tramitam por outros órgãos governamentais, como a Polícia Federal, gerando um
custo eleva,clo para a sociedade.

Deftontatno-nos, recentemente, com a necessidade cte realizarmos uma pesquisa,
em urn universo cte oitenta empresas, visando a abertura de processos administra-

tivos. Estas eEnpresas possuíam somas consideráveis enviadas a outros países, isto
é, contratos de câmbio sem vínculo a DI. Por outro lado, elas também possuíam
muitas DI's sem contratos de câmbio.

Para não caracterizar "evasão de divisas" , a empresa tem que comprovar que a
saída de divisas teve como contrapartida a entrada de bens ou serviços. Antes de
iniciar um processo administrativo, o Bacen, obrigatoriamente, interpela a empresa
para que apresente explicações. Mesmo assim, muitas vezes os processos adminis-
trativos são encerrados após a empresa apresentar explicações a Polícia Federal. Isto

acontece porque a empresa apenas comprova o recebimento de bens ou serviços neste
último órgão público.

Apesar de todas as oitenta empresas já terem sido comunicadas oficialmente das

pendências, elas não comprovaram o recebimento de bens ou serviços. Este fato
resultaria na instauração de processos administrativos que, pelos seus trâmites, tem
um elevado custo para a sociedade.

Optamos por realizar uma con-Lparação entre as informações contidas nas DI's
destas oitenta empresas e as informações contidas nos respectivos contratos de
câmbio. Algumas empresas possuíam mais de quinhentas DI's e número equiva-

lente de contratos de câmbio. Realizar manualmente esta comparação é possível,
mias, certamente, levaria alguns dias para a execução do trabalho para apenas uma
empresa.

Construímos, então, um programa que captura as informações necessárias em
relação as DI's (Siscomex ), guardando-as em um arquivo. O programa faz o mesmo

com os contratos de câmbio (SI's do Bacen). No final, comparamos estes arquivos.

Com este programa, conseguimos executar o trabalho cte tios empresas em uni só

dia. Das oitenta empresas, restaram apenas cinco para a instauração de proces-

sos administrativos. Este resultado trouxe uma grande economia para a sociedacte
brasileira
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Com a existência de uma orltologia artificial para o CCB, poderíamos simples-
mente fazer comparações entre estas bases de dados, executando todo o trabalho em

poucos minutos. Esta possibilidade de integração de bases de dados é uma ferra-
ment.a que auxiliaria a fiscalização das centenas de nailliares de contratos de câmbio
pendentes no domínio CCB.

Para que esta utilização torne-se real, devemos construir completamente todas as

tabelas de atributos (como as existentes nos apêndices B,C e DI e utiliza-las em to-

dos os bancos de dados existentes no domínio CCB. Anualmente, muitos campos im-

portantes, como o NCM (código da mercadoria importada/exportada), identificação
do exportador, identificação do recebedor do câmbio no exterior, etc, encontram-se

espalhados em campos cle informações complementares, os quais possuem tola! li-
berdade de preenchimento. A utilização cte uma ontologia artificial para o CCB
anlenizaria este tipo de problema.

Cabe ressaltar, novas-tente, que alguns bancos de dados pertencem à RF. Portan-

to. necessitamos que haja o consenso entre a RF e o Bacen para a definição destas
tabelas de atributos e a sua utilização nos seus respectivos bancos de dados.

Desta forn-ta, bastaria comparar alguns campos dos bancos de dados citados

para diferenciar as empresas que colneteran:t erros operacionais das empresas que,
possivelmente, praticaram "evasão de divisas"

8.2.2 Fonte de requisitos

Como .já relatado, existem muitos SI's construídos e muitos a construir no domínio

CCB. Teoricamente, devemos realizar o levantamento de re(luisitos para cada novo

SI a ser construído, pois, provavelmente, apenas uma pequena parte dos requisitos
obtidos durante a construção de SI's anteriores poderá ser reutilizada.

Quando utilizamos uma oncologia artificial como fonte de requisitos, temos a
garantia de que os conceitos, relações, funções, axiomas e ii-estâncias foram exausti-

vamente debatidos, testados e estão recebendo manutenção. Exemplo: Encontramos

1la Tabela 5.2 diversos axiomas sobre o domínio CCB. alguns relacionados a vínculos

elltre DI's e contratos cte cân-Leio. Para a construção de uia] SI relativo a este tipo
de vínculo, a fullção do arlalista de requisitos será reduzida a ler e enter-Lder tais
n,'vlnnlâ,q
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A utilização de ontologias artificiais como fonte de requisitos, provavelmente,
diminuiria os problemas relacionados a esta fase de desenvolvimento de SI's, pois,
dificilmente, algum requisito passaria ctespercebido durante a construção de uma
antologia artificial.

Em l51, encontramos que : "Uma ontologia modela os conceitos e relações de um
domínio, isto é, do universo de informação (Udi). Sendo assim, Breitman defende
que a oncologia é um produto da engenharia de requisitos, isto é, é responsabilidade
do engenheiro de requisitos modela-la: primeiro, porque é durante o processo de

definição do produto que o conhecimento do Udi é descoberto (elicitado) ; e segundo,

porque a engenharia de requisitos tem um núcleo de conhecimento sobre os processos

de captura, modelagem e análise de informações relevantes e, desta forma, pode
auxiliar na tarefa de construção de ontologias"

Esta citação mostra a grande relação existente entre a construção de ontologias
e o levantamento de requisitos para a construção de SI's. Desta forma, constatamos
a possibilidade de utilização de uma oncologia artificial para o CCB, para prover
requisitos para a construção de novos SI's para o domínio CCB.

Salientamos que esta oncologia artificial para o CCB também pode ser utilizada

como fonte de requisitos para a construção de sistemas de diagnósticos, como já
citado na sétima Seção do segundo Capítulo.

Para que a utilização de uma ontoiogia artificial para o CCB como fonte de
requisitos seja plenamente viável, devemos construir, totalmente, uma oncologia
artificial para o CCB até o nível informal estruturado.

8.2.3 Facilitar o compartilhamento de informações

Como visto nesta dissertação, o domínio CCB engloba órgãos públicos ( Bacen,
RF, Ministério Público, Secretaria do Comércio Exterior, Policia Federal, etc.) e
empresas (instituições financeiras, exportadores, importadores, despachantes, corre-

toras, etc.). Os SI's destes órgãos públicos e empresas necessitam compartilhar in-
formações. Atualmente, para que aconteça a comunicação, necessitamos tratar cada
caso inctividualmente. Este tratamento individualizado gera múltiplas soluções, as
quais podem ser similares ou até mesmo confiitantes.

Podemos fa,cilitai a comunicação entre SI's utilizando uma antologia artificial
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para o CCB. Descrevemos alguns exelliplos a seguir

e Pala a troca de arquivos, pocleiilos definir open(as o tipo de arquivo, os campos
e o separador entre os campos, pois cada campo já está descrito, minuciosa-
mente, na ontologia artificial.

e Para a troca de dados entre SI's, bastaria definir o que será enviado e o que
será recebido pelos SI's, pois .já existe uma definição minuciosa sobre o formato
destes dados.

e Para a troca de informações sobre o domínio CCB e possibilidade de reu-
ti!ização da oncologia artificial, bastaria tornar pública toda nova versão de
unia oncologia artificial para o CCB en] uma linguagem para representação de
ontologias.

Esta é uma utilização que poderia facilitar, muito, a troca eletrõnica de in.
formações no domínio CCB. Pala esta utilização, teríamos que construir completa.
n:tente a nossa antologia artificial para o CCB.

8.2.4 Serviços via internet

O Bacen possui, na internet, o sitio www.bcb.gov.br Este sítio possui muitos
serviços, entre eles está o Redecec (rede de informações de capitais estrangeiros e
câmbio). Estes tipos de serviços fazem parte do chamado governo eletrõnico ou
e-governo.

O Redecec, atuallnente, permite apenas a emissão cle relatórios sobre pendências

de contratos de câmbio e D]. ]vlesmo assim, existem dúvidas dos usuários enl relação
aos campos que compõem os relatórios.

Como visto neste trabalho, a construção c:le un:la antologia artificial detalha os
conceitos. relações. funções, axiomas e instãricias de lmi determinado domínio. Este
cletalhamento pode, além das utilizações já apresenl;idas em relação a outros tipos
SI's, dinliiluir as dúvidas dos usuários.

Exen)plo: Na Tabela A.8. encontramos que a declaraçã.o cie importação (DI)

é "ui]] conjunto (!e informações de )natureza comercial, financeira. canavial e fiscal,
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que caracterizam a importação de unia mercadoria e definem o seu enquadramento''

Entre seus atributos, encontramos o "número da declaração de importação" , o qual
é descrito na Tabela C.7, onde podemos constatar que este atributo possui valores
que variam de "0000000000 a 9999999999" . Clom tocto este detalhamento, prova-
velment;e, diminuiremos as dúvidas dos usuários em relação ao conceito ''declaração
de importação". O mesmo deve ocorrer com os demais conceitos pertencentes ao
domínio CCB.

Para esta utilização, teríamos que construir completamente a nossa ontologia
artificial para o CCB.

8.2.5 'lYeinamento de novos funcionários

Existe, no Bacen, uma grande quantidade de funcionários com mais de vinte anos
de trabalho e, por outro lado, outra grande parcela recém chegada. Esta divisão

faz com que existam muitas informações desconhecidas pelos novos funcionários e,
infelizmente, estas informações estão praticamente inacessíveis para os mesmos.

Anualmente, o treinamento dos novos funcionários é realizado no trabalho, fa-
zendo com que o tempo médio de aprendizado, sobre o domínio CCB, seja relativa-
mente alto.

A construção de uma antologia artificial captura boa parte destas informações
e as estrutura em um formato compreensível para pessoas. Utilizando a ontologia
artificial para o treinamento dos novos funcionários do departamento de capitais
estrangeiros e câmbio clo Bacen, provavelmente, o tempo médio para o novo fun-
cionário adquirir as informações sobre o domínio CCB diminuirá sensivelmente.

O formato com que as ontologias artificiais estruturam as informações é facil-
mente entendido pelos profissionais de informática. Mas, para viabilizar esta uti-
lização para os demais profissionais envolvidos com o domínio CCB, precisamos cons-

truir manuais e preparar cursos para que estas pessoas possam entender o conteúdo
de uma oncologia artificial. Estes trabalhos poderiam e deveriam ser realizados du-

rante a captura de informações de uma antologia artiHcial para o CCB, pois é nesta
fase da construção que as informações e os fatos históricos emergem
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8.2.6 Vantagem em utilizar uma ontologia artificial para o
CCB

Outras ferramentas podem proporcionar semelhantes utilizações. A grande vanta-
gem da construção de uma ontologia artificial para o CCB é que ela consegue ser
unia ferramenta auxiliar única para estes vários tipos de utilizações.

8.3 Proposta para trabalhos futuros

A principal dificuldade para a realização deste trabalho foi a falta de divulgação

sobre a construção de ontologias artificiais, dificultando assiill a construção de outras
OI)tologias artificiais e a própria reutilização das ontologias artificiais existentes.

A principal proposta para trabalho futuro é a construção clo catálogo de ontolo-
gias artihciais esboçado no sexto Capítulo. Os benefícios esperados são:

e Divulgação dos n:tétoclos utilizados na construção das ontologias artificiais
Este é o principal benefício esperado, pois, como constatado durante este tra-
balho, existe pouca divulgação sobre a construção de ontologias artificiais.

e Criação de n-metodologias - Como a proposta é classificar as ontologias artificiais
por finalidade, esperamos qx,te a construção do catálogo de ontologias artificiais
facilite a observação de aspectos comuns nestes grupos. Podemos encontrar

compronaissos ontológicos comuns entre as ontologias artificiais que compar-
tilham de finalidade sin-pilar. Desta forma, incorporamos estes comproiltissos
ontológicos à metodologia.

e Criação e divulgação cle ferramentas - Este catálogo poderá ser um meio para
di't,ulgar as ferramentas utilizadas para a captura e representação de uma on-
tologia artificial.

e Facilitar a integração de ontologias artiHciais - Com esta divulgação, este
catálogo poderá ter a função de um reservatório de ontologicas artificiais.
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8.4 Considerações finais

Apresentamos; neste trabalho, as principais dificuldades encontradas na fase de cap-

tura de ontologias artificiais. O principal fatos que motivou esta finalidade é a con-
cordância cona Borst ISI em relação à necessidade de uma oncologia artificial ser
capturada de forma consensual.
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Tabe[a A.] : Glossário c]e Termos ] Controle Cambial

Ati.vidade
Económica

Ramo de atividade da pessoa jurídica ( automotivo,
químico e etc).

Bairro Bairro relativo ao endereço.
CEP Código de endereçamento postal do endereço.
Cidade Clidade relativa ao endereço.
CNPJ Número dado à pessoa jurídica no cadastro nacional da

pessoa jurídica da RF
Comprador Número de identificação do comprador

do contrato de câmbio.
Contrato de câmbi.o O instrumento especial firmado ente'e o vendedor

e o comprador de moedas estrangeiras, no qual se
mencionam as características das operações de
câmbio e as condições sob as quais se realizam.

Contrato de câmbi.o
alteração -

compra

Contrato de câmbio celebrado para alterar um
contrato de câmbio - con-tpra

Contrato de Câmbio

alteração -
venda

Contrato de câmbio celebrado para alterar um
contrato de câmbio - venda

Contrato de câmbio
c ance]. cimento -

compra

Contrato de câmbio celebrado para cancelar um
contrato de câmbio - compra
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Tabela A.2 Glossário de Termos 2 Controle Cambial

Contrato de câmbi.o
cancelamento -

venda

Contrato de cãlnbio celebrado para cancelar um
contrato de câmbio - venda

Contrato de câmbio
compra

Contrato de cánlbio celebrado para a ent,roda de
divisas do exterior para o Brasil.

Contrato de câmbio
exportação

Contrato de câmbio celebrado para o recebimento
de pagamento(s) de exportação(ões).

Contrato de câmbio
exportação
antecipado

Contrato de câmbio celebrado para o receoimento
de valores antecipados para embarque futuro.

Contrato de câmbio
exportação
outros

Contrato de câmbio celebrado para os demais
recebimentos de exportação,

Contrato de câmbi.o
financeiro -

compra

Contrato de câmbio celebrado para o recebimento
de transferências financeiras do exterio!.

Contrato de câmbi.o
financeiro -

venda

Contrato de câmbio celebrado paraleaiiialr
transferências financeiras para o exterior.

Contrato de câmbio

importação
Contrato de câmbio celebrado para o pagamento
das importações.

Contrato de câmbio
]-mportação -

anteci.podo

Contrato de câmbio celebrac o para o pagamento
antecipado das importações.

Contrato de câmbio
]-mportação -
a prazo

Clontrato de câmbio celebrado para o pagamento
a prazo das importações.

Contrato de câmbi.o

importação -

à vista

Contrato de câmbio celebrado para o pagamento
à vista das importações.

Contrato de câmbio
interbancári.o -

compra

Contrato de câmbio celebrado entrél bancos pal a. a
compra de moedas.

Contrato de câmbio
interbancário -
venda

Contrato de câmbio celebrado entre bancos para
a venda de moedas.

Contrato de câmbio
venda

Contrato de câmbio celebrado para l=emessas de
divisas clo Brasil para o exterior.



A.l Glossário de termos e dicionário de conceitos 89

Tabela A.3: Glossário de I'erllaos 3 C031trole Cambial

CPF Número dado à pessoa física no cadastro de pessoas físicas
daRF

Data da
liquidação

data em que a instituição bancária repassa o
valor do contrato (na nova moeda).

Data do
contrato

Data da celebração do contrato.

Data do
desembaraço

Data que a RF libera a mercadoria.

Data do
embarque

Data contida no comprovante de embarque.

Declaração de
i.mportação

(DI)

Conjunto de Informações de natureza comercial, financeira,
cambial e fiscal que caracterizam a importação de uma
mercadoria ou serviço e definem o seu enquadramento.

Endereço localização física da pessoa (logradouro, número,
complemento) .

Estado Estado que contem a cidade.
Forma de
entrega da
noeda

Número que representa a forma de entrega da moeda
do contrato.

Grupo Número que representa o grupo a que pertence o C/CI
Importador Número de Identificação do importador.
Instituição
Bancári.a

Número do agente autorizado pelo Banco Central a
realizar contratos de câmbio.

Moeda Número que representa a moeda do contrato.
Natureza da
Operação

Número que representa a natureza da operação
do contrato.

Natureza
Jurídi.ca

Número que representa a natureza jurídica da pessoa .jurítiiilã
( S/A, Lida e etc.)

Nome Nome da pessoa física ou .jurídica.
Número da
declaração de
i.mportação

Número gerado pela Receita Federal pala a declaração
de importação.

Número do
Contrato

Número gerado pela instituição bancária
para o contrato de câmbio.



A.l (lllossário de termos e dicionário de conceitos 90

Tabela A.4: Glossário cle Tel-mos 4 Controle Can-tbial

Pagamento
antecipado

Pagamento realizado antes do embarque :ia. mercadoria

Pagamento
a prazo

Pagamento realizado após o desembaraço cta. mercadoria

Pagamento
à vi.sta

Pagamento realizado após o embarque da mercadoria e
antes do desembaraço.

Pessoa Conjunto de informações gerais iiibrà pessoas f sacas
e jurídicas.

Pessoa
Físi.ca

Conjunto de informações espéãfilii;l sobre pessoa. físicas

Pessoa
Jurídica

ConjurLto de informações específi;ll;li sobre pessoa j urídica

Pra r- a Número do local, definido pelo Bacen, da
realização do contrato.

Regi.selo de
exportação

Conjunto de Informações de nature;l; comercial, financena
cambial e fiscal que caracterizam a exportação de uma
mercadoria ou serviço e definem o seu enquadramento

Taxa de
convem'sao

Taxa de conversão Real X Moeda
pqt r n n opi r n

Ti.po da DI Número que representa o tipo da DI.
Tipo do
contrato

Define o tipo de contrato de câmbio(li;por ação
importação, financeiro compra/venda, interbancário
compra/venda, alteração compra/venda e cancelamento
compra/venda

Va].or do
vi.ncuZo DI

Valor do vínculo entre uma detjÀrição cle import ação
e um contrato de câmbio.

Va].or em moeda

estranhei.ra
Valor do contrato na moeda
est.ran Fpi,'-

Va].or en Reais Valor do contrato na moeda brasilei;a.
Va].or vi.ncu].ado
- DI

Valor vinculado entre um contrato de câmbio
e uma declaração de importação.

Valor vinculado
antecipado

Valor da declaração de importação que .já está
vinculado a um contrato de câmbio antecipado.

Va[or vi.ncu].ado
a prazo

Valor da declaração de importação que já está
vinculado a um contrato de câmbio a t)rezo.

Va[or vincu].ado
à vista

Valor da declaração de importação qile . á (stá
vinculado a um contrato de câmbio à vista.

Vendedor Número de identificação do vendedor.
Vínculo
DI

Vínculo entre os valores remetidtis e a imporá.açao
efet nada .
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Tabela A.5: Possíveis Instâncias Controle Carllbia!

07234.5885-
01/071231

C/C ceJ-ebrado para o pagamento antecipado da i.mportação .

05977.5883-
03/082231

C/C celebrado para o pagamento à vista da importação.

07234.5885-
01/098763

C/C celebrado para o pagamento a prazo da i.mportação.

05977.5883-
03/007111

C/C celebrado para o pagamento de Franquia ao exteri.or

05222.5726-
02/067821

C/C celebrado para a venda de moeda estrangeira a outra
insti.tuição financeira.

07167.5885-
03/007171

C/C celebrado para alterar outro Contrato do tipo 2

07227.5726-
99/021347

C/C celebrado para cancelar outro Contrato do tipo 2.

05222.5887-
03/098765

C/C celebrado para o recebinento antecipado da
exportação.

02137.5882-
01/021222

C/C celebrado para o recebimento não antecipado da
exportação.

09174.3682-
01/067777

C/C celebrado para o retorno das divisas enviadas por
C/C tiPO 2.

07344.5885-
02/011323

C/C ceJ-eirado para a compra de moeda estrangeira de
outra instituição financei.ra.

72172.5883-
03/000123

C/C ce]ebrado para a]terar outro Contrato do tipo ]

07222.5886-
03/002358

C/C ce]ebrado para cance]ar outro Contrato do tipo ]

03/0860989-4 Declaração de Importação para a importação de Trigo.
03/0860989-4
vi.nculado a
07226.5885-
03/002233

Relação de pagamento entre um C/C e uma DI

101.092.063-02 Conjunto de informações especificas sobre o contribuinte
Jogo Pereíra

01.092.063/
0001-22

Conjunto de informações especificas sobre a empresa
Papelaria Cartel.
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Conceito l nimo viatura

Tabela A.6: Dicionário de Conceitos l Controle Cambial

Contrato
de
Câmbj.o

Câmbio r''/n''/'- O instrumento especial
firmado entre o
vendedor e o

comprador de
moedas estrangeiras,
no qual se mencionam
as características das
operações de câmbio
e as condiçõessob
as quais se realizam.

 

tiPO,
instituição,
praça,
nr. do conta..
comprador,
vendedor,
vl moeda,
tx. cambial,
Srl mnDHn nn"

dt. do contr.,
dt. da liqui.,
cod. moeda,
forma de

entrega,
natureza,
gi'uPO.

c/c
Venda

Venda c/c
Venda

C/C celebrado
para remessa de divisas
do Brasil para o exterior.   

c/c
Importação

tiPO 2   C/C celebrado para
o pagamento das
importações.    

c/c
Importação
Antecipado

50

  C/C celebrado pala o

pagamento antecipado
clãs importações.

07234.

5885-01/
071231

vl-vinculado DI.

Importação
Vista

53 i C/C celebrado para o
pagamento à vista
das importações.

05977.

5883-03/
082231

vl-vinculado DI.

c/c
Importação
Prazo

90 c/c
Imp.
Prazo

C/C celebrado para o

pagamento a prazo
das importações.

07234.

5885-01/
098763  

c/c
Fi.nanceiro
Venda

tiPO 4 K. C/C celebrado para
realizar transfei-êllcias

financeiras para
o exterior.

05977.

5883-03/
007111  

c/c
enter-
bancário
Venda

tiPO 6

&.,
C/C celebrado
enfie bancos para a
venda de moeda.

05222.

5726-02/
067821  
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Instância i Atri-
butos

Tabela A.7 Dicionário de Conceitos 2 Controle Cambial

c/c
Alteração
Venda

tiPO 8 :. C/C celebrado
para alterar um
CI/C - Venda

07167.
5885-03/
007171  

c/c
Cance]. acento
- Venda

tiPO lO c/c
Gane.
Velada

C/C celebrado
para cancelar um
C/C - Venda.

07227.

5726-99/
021347  

c/c
Compra

Compra c/c
Compra

C/C celebra(to para
a entrada de divisas
do exterior para o Brasil.    

c/c
Exportação

tiPO l c/c
Exp.

C/C celebrado
para o recebimento de

pagamento(s) de

exportação (ões) .    
c/c
Exportação
Antecipado    

C/C celebrado para
o recebimento de

valores antecipados
para embarque futuro.

05222

5887-03/
098765  

c/c
Exportação
outros   c/c

Exp.
Outros

C/C celebrado pala
os demais recebimentos

de exportações.

02137.

5882-01/
021222  

c/c
Financeiro
Compra

tiPO 3 c/c
Fin.
Compra

C/C celebrado pala
o recebimento de
transferências ânanceiras
do exterior.

09174
3682-01/
067777  

c/c
enter-
bancári.o
Compra

tiPO 5 c/c
enter.

Compra

C/C celebiacto entre

bancos para a compra
de moeda.

07344.

5883-02/
011323  

/c
Alteração
Compra

tiPO 7   C/C celebrado para
alterar um
C/C - contpra

72172.

5883-03/
000123  

c/c
Cancelamento
Compra

tiPO 9 c/c
Clanc.

rompia

C/CI celebrado para
cancelar um
C/C - compra.

07222

5886-03/
002358  
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Atributos

Tabela Outros conceitos necessários do domínio CCB

Declaração
de
Importação

 

DI Conjunto de
informações de
natureza comercial,
financeira,
cambial e $scal

que caracterizam
a importação de
uma mercadoria e

definem o seu
enquadramento.

03/0860989-4 nr da DI,
importador,
tipo da DI,
data do

embarque,
data do
desembaraço,
pg. antecipado,
pg. à vista,
pg- a prazo,
vl-vinculado-

vista,
v!-vincuiado-

prazo,
cod. Moeda.

Vincu].o
DI

 
c/c-
DI

Vínculo entre os

valores remetidos e

a importação
efetuada.

03/0860989-4
vinculado a

07226.5885-

03/002233
03/002233

nr. DI,
Instituição,
Praça,
nr.contrato,
dt. do conta.,
valor-do-
vincuio DI.

Pessoa

   
Conjunto de
informações gerais
sobre pessoas
físicas e jurídicas.  

Nome,
Endereço,
Bairro,
Cidade,
Estado,
CEP.

Pessoa
Fís:ica  

PF Conjunto de
informações
específicas sobre
pessoa física.

101.097.063-02 CPF

Pessoa
Jurídica  

PJ Con.junto de
informações
especíÊcas sobre
pessoa jurídica

01.096.063/
0001-22

CNPJ,
Nat. Jurídica,
Ativ. Ecoa.
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Tabela B.l Tabela do atributo Atividade económica

Descrição Ramo de atividade da pessoa jurídica
ex: autoniotivo, químico e etc

Tipo de Valor inteiro
Unidade de medida decimal
Prece.são  
ardem de va].ares 1000 ... 9999
Valor de.fautt 1000
Cardina].idade (1,1)
Deduzi.do do atributo (:iÍPJ
Deduz i.do da constante  
Fórmula  
Inferir  
Referência  
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Bairro

Tabela B.2: Tabela do atributo Bairro

Tabela B.3: Tabela clo atributo CEP

Descrição Bairro relativo ao endereço.
Tipo de Valor string
Unidade de medi.da  
Precisão  
Ordem de valores até 20 posições alfanuméricas
Valor de.fauZt  
Cardo.na].idade  
Deduzi.do do atributo  
Deduz i.do da constante  
Fórmu].a  
Infere.r  
Referênci.a  

nQ q f- r j f- = ''\'y--  
Ti.po de Valor  
Unidade de medi.da  
Precisão  
Ordem de va].odes  
Valor de.fauZt  
Cardo.na].idade  
Deduzido do atributo  
Deduzi.do da constante  
Fórmu].a  
In:ferir  
Referência

Empresa Brasileira cle Correios e Telegrafo.
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Nome do Atributo
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Cidade

Tal)ela B.4: Tabela do atributo Cictade

Nome do Atributo l CNPJ

Tabela B.5: Tabela do atributo CNPJ

Descai.ção Clidade relativa ao endereço.
Tipo de Val-or st.rlr) o

Unidade de nedida  
Prece.são  
Ordem de va].odes até 20 posições alfanuméricas
Valor de.fauLt  
Cardina].idade  
Deduzido do atributo Endereço e Bairro.
Deduzido da constante  
Fórmula  
Inferir Estado
Referênci.a  

Descrição Número dado à pes
da pessoa .jurídica da RF

Ti.po de Valor  
Unidade de medida  
Precisão  
Ordem de va].ares 00.000.000/0000-00 a 99.999.999/9999- 99
Valor de.fautt  
Cardo.nulidade (1,1 )
Deduzi.do do atei.bula  
Deduzido da constante  
Fórmu].a  
Inferir Nome, Endereço, N

economlca
Referência  



B.l Tabelas de Atributos l 98

Tabela B.6: Tabela do atributo Comprador

N

Tabela B.7: Tabela do atributo CPF

Descrição
do contrato de câmbio.

Tipo de Valor  
Uni.dada de medida  
Precisão  
Ordem de valores Respectivamente igual a CPF ou CNPI
Valor de.fauZt  
Cardina].idade  
Deduzido do atributo  
Deduzido da constante  
Fórmu].a  
Inferir Pessoa
Referência ÍÜ

T)Q a f-r l .- = ,-'Y-' 'NãiG;8'ã;M'
pessoas físicas da RF

Tipo de Valor  
Uni.dade de medi.da  
Precisão  
ordem de va].ares  
Valor de./'auto  
Cardo.na].idade  
Deduzido do atributo  
Deduzido da constante  
Fórmula  
Inferir  
Referênci.a  
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Nome do Atributo da liquidação
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Tabela B.8: Tabela do atributo Data da liquidação

Tabela B.9: Tabela do atributo Data. do contrato

Descrição Data em que a instituição bancária repassa o
valor do conta ato(na nova moeda)

Tipo de Va].or  
Unidade de medida  
Prece.são  
Ordem de va].ares  
Valor de.fautt dois dias úteis após a data do contrato
Cardo.nulidade  
Deduzi.do do atributo Data do contrato
Deduzido da constante  
Forrou.La  
Infere.r  
Referênci.a  

Descai.ção Data da celebração do contrato.
Tipo de Valor  
Unidade de medi.da  
Precisão  
C[rdem de va].ares  
Valor de.fautt  
Cardinalidade ll,i)
Deduzido do abri.buto  
Deduzido da constante  
Fórnu].a  
Inferir (lata da licluidação
Referência  
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Data (i]ó dêgêiii]5ãi:ãi:ã

Tabela B.10: Tabela do atributo Data do desembaraço

Tabela B.ll: Tabela clo atributo Data cto embarque

Descrição Data que a RF libera a mercadoria
Tipo de Valor  
Uni.dade de medi.da  
Prece.são  
Ordem de va].odes  
Valor de.fauZt  
Cardo.na].idade  
Deduzido do atributo  
Deduzido da constante  
Fórmula  
].nferi.r  
Referência  

Descrição Data contida no comprovante de embarque
Tipo de Valor  
Unidade de medida  
Precisão  
Ordem de va.Lares  
Val-or de.fauZt  
Cardina].i.date (1,1)
Deduzido do atributo  
Deduzi.do da constante  
Fórmu].a  
Inferir Grupo
Re:ferênci.a  
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Nome do Atributo;'''
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Tabela B.12: Tabela do atributo Endereço

Tabela B.13: Tabela do atributo Estágio

Descrição localização física da pessoa (logradouro, númei:Ü
complemento) .

Ti.po de Valor string
Uni.dade de medi.da  
Premi.são  
Ordem de valores até 50 posições alfanuméricas
Valor de.fautt  
Cardina].idade (1,1 )
Deduzido do atributo CPFouCNPJ
Deduzido da constante  
Fórmula  
Infere.r Bairro, Cidade, Estado,CEP
Referênci.a  

Descrição E o estado que contem-t o endereço.
Tipo de Va].or string
Unidade de medida  
Precisão  
Ordem de va.Lotes duas posições alfanuméricas
Valor de.fautt  
Cardina].idade l i,l )
Deduzido do atributo Endereço, Bairro e Cidade.
Deduzido da constante  
FórnuZa  
].aferir  
Referência Tabela de estados brasileiros
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Tabela B.14: Tabela do atributo forma de entrega da moeda

Tabela B.15: Tabela do atributo grupo

nnQ f-r l .- = ,.'Y""'
do contrato.

Tipo de Valor Inteiro
{Jnidade de medi.da Decimal
Precisão  
Ordem de va].ares  
Valor de.fauZt  
Cardãnali.dado  
Deduzido do atributo  
Deduzi.do da constante  
Formula  
infere.r  
Referênci.a  

Descai.ção l\illnlero alce r í)T'rlRísílt.n n FT'lIDo n nllp nnT'tnnr oNúmero que representa o grupo a (lue pertence

Tipo de Valor Inteiro
Uni.dade de medi.da  
Precisão  
Ordem de va].odes  
Valor de.fauZt  
Cardo.na].idade  
Deduzido do atributo  
Deduzido da constante  
Formu].a  
Infere.r  
Re:gerência  



A.pêndice C

Tabelas lll

C.l Tabelas de Atributos ll

Tabela Tabela do atributo Importador

Descai.ção Número de identificação do Importador
Tipo de Valor CPFou CNPJ.
Unidade de medida  
Precisão  
Ordem de valores Respectivamente igual a CPF ou GNPJ
Valor de.fautt  
Cardina].i.dade ( 1,1)
Deduzido do abri.bufo  
Deduzi.do da constante  
Fórmu].a  
In:feri.r Pessoa
Referência  
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Tabela C.2: Tabela do atributo Instituição Financeira

Tabela C.3: Tabela do atributo N,moeda

F)n q rl- l r- = n'Y-'
Central a realizar contratos de câmbio.

Tipo de Valor !nteiro
Unidade de medida decimal
Precisão  
Orden de va].odes  
Valor de.fautt  
Cardinalidade  
Deduzido do atributo  
Deduzido da constante  
F(5rmu].a  
.[nferi.r  
Referênci.a  

Des cr i- ç ão
do contrato.

Tipo de Valor Inteiro
Uni.date de medi.da Decimal '
Precisão  
ordem de valores  
Valor de.fauZt  
Cardina].i.dado  
Deduzi.do do atributo  
Deduzi.do da constante  
Formula conversão de moedas
Infere.r

Taxa de conversão e Valor em Reais
Referência  
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Nome do Atributo Operação
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Tabela C.4: Tabela do atributo natureza da operação

Nome do Atribuía ídica

Tabela C.5 Tabela do atributo Natureza Jurídica

T)o q r- r ] r- = n'Y" Núrlaero (]ue representa a natureza da operação
do co1ltrato.

Tipo de Valor Inteiro
Uni.jade de medi.da i)ecima]
Precisão  
Ordem de valores lo, ggõm)
Valor de./:aula  
Cardo.na].i.date  
Deduzi.do do atributo  
Deduzi.do da constante  
Formu].a  
]lnferir  
Referênci.a Tabela de natureza da operação - apêndice E

Descrição Número que representa a natureza jurídica da pessoa jur d ca
(S/A, Lida e etc.)

Tipo de Valor string
Uni.date de medida  
Precisão  
Ordem de va].ares  
Valor de.fautt  
Cardo.validade  
Deduzido do abri.bula CNP.J
Deduzido da constante  
Fórmu].a  
.[nferi.r  
Referênci.a Tabela de 11atureza .huícli(n, - apênd ce E
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Nome

Tabela C.6: Tabela do atributo Nome

Tabela C.7: Tabela do atributo Número da DI

Descai-ção  
Tipo de Valor string
Unidade de medi.da  
Prece.são  
Ordem de va].ares até 50 posições alfanuméricas
Valor de.fauZt  
Cardina].idade (1,1 )
Deduzi.do do atributo  
Deduzido da constante  
Fórmula  
In:ferir  
Referência  

n c3 q r-r j f- = n'Y-'

a declaração de importação.
Tipo de Valor inteiro
Unidade de medida decima]
Precisão  
ordem de valores  
Valor de.fauZt  
Cardinalidade  
Deduzido do atributo  
Deduzi.do da constante  
Fórmu].a  
In:ferir  
Referência Siscomex
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Nome do Atribui; [Número do contrato
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Tabela C.8: Tabela do atributo Número do contrato

Nome do Atribut

Tabela C.9: Tabela do atributo Pagamento Antecipa,do

Descai.ção Número gerado pela instituição bancária
para o contrato de cãinbio.

Tipo de Valor inteiro
{Jnidade de medi.da decimal
Precisão  
Ordem de valores loooooooo, 09999999)
Valor de.fautt  
Cardo.nulidade  
Deduzido do atributo  
Deduzido da constante  
Fórmula  
].nferir  
Referênci.a  

Descricão Pagamento realizado antes do embarque da
mercadoria.

Tipo de Valor l\moeda
Unidade de medida Float
Prece.são duas casas após a vírgula
Ordem de valores  
Valor deJ'auto  
Cardinalidade  
Deduzido do atei.bula data do embarque
Deduzi.do da constante  
Fórmu.La  
Infere.r Grupo
Referência  
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Nome do Atributo Pagamento a prazo
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Tabela C.10: Tabela do atributo Pagamento a prazo

Nome do Atributo l Pagamento à vista

Tabela. C.ll: Tabela do atributo Pagamento à vista

Descricão pl;lliÚ;l
da mercadoria

Tipo de Valor  
Unidade de medi.da  
Prece.são duas casas após a vírgula
Ordem de valores  
Valor de.fauZt  
Cardinalidade  
Deduzido do atributo Ól;ii iÉli;l;;l;;fl;ii;&,
Deduzido da constante  
Fórmu.La  
Infere.r Grupo
Referência  

T)n Q f- r j .- a ,.'y"
mercadoria e antes do desembaraço

Tipo de Valor  
Unidade de medi.da  
Precisão duas casas após a vírgula
Ordem de va].ares  
Valor de.fautt  
Cardo.naZidade  
Deduzido do atributo data de embarque, data do dãiémbiil;ãi;
Deduzido da constante  
Fórmu].a  
.[nferir  
Referência  



C. l Tabelas de Atributos ll 109

Tabela C-12: Tabela do abril)uto Pinça

Nome do Atributo l Taxa de conversão

Tabela C.13: Tabela do atributo Taxa cle Con\ersão

Descrição Número clo local (definido pelo Bacen)
cla realização do contrato.

Tipo de Valor inteiro
Unidade de medida decima]
Prece.são  
Ordem de va].ares (0000,9999)
Valor de.fauZt  
Cardinalidade ( 1,1 )
Deduzido do atributo  
Deduzido da constante  
Fórmula  
Inferir  
Referência Tabela de Praça - apêndice E

Descri.ção Taxa de conversão ( Real X Nloecla estrangeira).
Tipo de Valor Inteiro
Unidade de medi.da Decimal
Precisão seis casas após a vírgula
Ordem de va].odes  
Valor de.fauLt l,oooooo
Cardina].i.dade  
Deduzido do atributo  
Deduzi.do da constante  
Formula conversão de moedas
]lnferir Valor em moeda estrangeira e Valor em Reais
Re:gerência  
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Tipo da DI

Tabela CI.14: Tabela do atributo Tipo da DI

Tabela C.15: Tabela do atributo Tipo de contrato

Descrição Número que representa o tipo cla DÍ.
Ti.po de Valor inteiro
Uni.dado de medi.da decimo!
Precisão  
Ordem de valores  
Valor de.fauZt  
Cardo.na].i.dade (1,1)
Deduzido do atributo  
Deduzido da constante  
Fórmu].a  
]lnferi.r pagamento antecipado, pagamento à vista,

pagamento a prazo
Referênci.a  

T)n a .- r l .- = ,.'Y"
Importação, financeiro, interbancário,
alteração, ca«celame«to).

Tipo de Valor [nteiro
Unidade de medida  
Precisão  
ordem de va].ares l..lO
Valor de.fauZt  
Cardina].i.dado  
Deduzido do atributo  
Deduzi.do da constante  
F'ormu].a  
Inferir pra,

financeiro venda, interbancário compra,
interbancário venda, alteração compra,
alteração venda: cancelamento compra,
cancelamento venda.

Re:gerência Tiblíi



i\pêndice D

Tabelas IV

D.l Tabelas de atributos 111 e tabelas de instâncias

Nome do Atribui

Tabela Tabela do atributo Valor en] moeda estrangeira

Descrição Valor do contrato na moeda estrangeira.
Ti.po de Val-or Inteiro
Unidade de medida Unidade da moeda estrangeira
Premi.são duas casas após a vírgula
Ordem de valores  
Valor de.fauLt  
Cardo.nali.dade  
Deduzi.do do atei.buto l\.lloeda
Deduzido da constante  
Formu].a conversão de moedas
]lnferir valor em Reais
Referência  
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Tabela D.2: Tabela do atributo Valor em Reais

Tabela D.3: Tabela clo at;iibuto Valor vinculado antecipado

Descrição E o valor do contrato em Reais.
Tipo de Valor Í;R;i;alilteiro
Unidade de medi.da Reais
Precisão duas casas após a vírgula
Ordem de valores  
Valor de./'auto  
Cardinalidade  
Deduzi.do do atributo Valor em moeda estrangeii:ÉI e il;xa de conversão
Deduzido da constante  
Formula conversão de moedas
inferir .['axa de conversão
Re:ferênci.a  

Descrição
que já esta vinculado a um C/C antecipado

Ti.po de Valor  
Unidade de medi.da  
Prece.são duas casas após a vírgula
Ordem de va].ares  
Valor de.fautt  
Cardo.Hall.date  
Deduzido do abri.bula  
Deduzido da constante  
Fórmu].a  
].n:ferir  
Referência  



D.l Tabelas de atributos 111 e tabelas de instâncias 113

Tabela D.4: Tabela do atributo Valor vinculado a prazo

Nome do Atribu

Tabela D.5: Tabela do atributo Valor vinculado à vista

Descai,ção Valor da declaração de importação
que já esta vinculado a lula C/C a prazo

Tipo de Val-or Moeda
Uni.dado de medida Float
Precisão duas casas após a vírgula
Ordem de va].ares  
Valor de./:auto  
Cardo.nulidade  
Deduzido do abri.Luto  
Deduzi.do da constante  
f'órmula  
Infere.r  
Referênci.a  

Descrição Valor da declaração de importação
que jú está vinculado a um C/C à vista.

Tipo de Valor Nloeda
Uni.dado de medi.da Float
Precisão duas casas após a vírgula
Ordem de valores  
Valor de.fautt  
Cardina].idade (li T
Deduzido do atributo valor do vínculo DI
Deduzido da constante  
Fórmu].a  
!nferir  
Referência  
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Vendedor

Tabela Tabela do atributo Vendedor

Descai.ção  
Tipo de Valor  
Uni.dade de medi.da  
Premi.são  
Ordem de valores Respectivamente igual a CIPF ou CNPi
Valor de.fauZt  
Cardina].idade  
Deduzi.do do atributo  
Deduzido da constante  
Fórmula  
Inferir Pessoa
Referência  
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Tabela D.7: Tabela de Instâllcias l

07234.5885-
01/071231

C/C celebrado
para o pagamento
antecipado da
importação.

tiPO

illstituiÇão
praça
nr. do colltr.
comprador
vendedor
vl moeda
tx. lambia
v}. moeda ilac.
dt. do conta.

dt. da !iqui.
cod. moeda
forma de entrega
natureza
grupo
vl-vinculado DI

2

07.234
5885

07123]

00.000.]23/0001-92
00.000.321/0001-22
l.ooo,oo
2,84

2.840,00

05/03/2001
07/03/2001
220

40
15002

5()

0,00

05977.5883-
03/082231

C/C ce].ebrado
para o pagamento
à vista da
i.nportação

tiPO
instituição
praça
nr. do conta.
coillptador
vendedor
vl moeda
tx. lambia!
vl, moeda uac
dt. do contr.
dt. da liqui
cod. moeda
forma de entrega
natul-eza

grupo
vl-vinc\nado l)l

2

05.977

5883

08223]

00.321.123/0005-77

00.777.321/0008-33
100.000,00

3,35

335,000,00

09/04/2003
1]/04/2003
978

10

15002

53

!oo.ooo.oo
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Nome da
Instância

Descrição Atributos l Vak)res

Tabela D.8: Tabela de Instâncias 2

07234.5885-
01/098763

C/C ce].eirado
para o pagamento
a prazo
da importação

tiPO
instituicão
praça
rlr. do comer.

comprador
vendedor
vl moeda
tx. cambial
vl. moeda nac.
dt. do conta.
dt. da liqui.
cod. moeda
forma cle entrega
natureza
grupo

2

07.234
5885

098763

73.111.122/0001-92
02.876.333/0001-22
l.ooo.ooo,oo
2,84
2.840.000,00
05/08/2001
07/08/2001
220

40

15002

90

05977.5883-
03/007111

C/C ce].ebrado
para o pagamento
de Franqui.a
ao exterior'

tiPO

!nstituição
praça
nr. do conta.
comprador
vendedor
vl moeda
tx. cambial
vl. moeda nac.
dt. do co1ltr.

dt. da líqui.
cod. moeda
forma de entrega
natureza
grupo

4

05.977
5883

007111

00.321.123/0005-77
00.777.321/0008-33
100.000,00

3,35

335.000.00
09/04/2003
11/04/2003
978

40

4559]

90
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Instância
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Tabela D.9: Tabela de Instâncias 3

05222.5726-
02/067821

C/C celebrado
para a venda de
moeda estranhei.ra
a outra i.nstitui.ção
f i.Dance i. ra .

tiPO
instituição
praça
rir. do contr.
comprador
vendedor
v! moeda
tx. cambial
vl. moeda nac.
dt. do comer.

dt. da liquí.
cod. moeda
forma de entrega
natureza
grupo

6

07.234
5726

067821

01.111.123/0001-92

02.222.321/0001-22
!.ooo.ooo,oo
2,84
2.840.000,00
05/09/2002
08/09/2002
220
4()

15002
90

07167'.5885-
03/007171

C/C celebrado
para alterar
outro Contrato do
tiPO 2

tiPO
instituição
praça
nr. do conta.

comprador
vendedor
vl moeda
tx. cambial
v}. moeda nac.
dt. do conta.

dt. da liqui.
cod. moeda
forma de entrega
natureza

grupo
v!-vinculado DI

8

07.167
5885
007171

00.321.123/0005-77
00.777.321/0008-33
100.000,00
3,35
335.000,00
18/05/2003
20/05/2003
978
LO

15002

53

100.000,00
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Nom;l di
Instância
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Tabela D.10: Tabela de Instâncias 4

07227.5726-
99/021347

C/C tiPO 2

C/C ce].ebrada
para cancelar
outro Contrato do
tj.PO 2

tiPO
instituição

praça
nr. do conte.

comprador
vendedor
vl moeda
tx. cambial
v!. moeda nac.
dt. do comer.

dt. da liqui.
cod. moeda
forma de entrega
natureza
grupo
v!-vinculado DI

1()

07.227
5726
021347

00.321.123/0005-77
00.777.321/0008-33
100.000.00
3,35
335.000,00
09/06/1999
11/06/1999
978

10

15002

53
100.000.00

05222.5887-
03/098765

C/C celebrado para
o recebi.mento
antecipado da
exportação.

TIPO

instituicão

praça
nr. do coíltr.
comprador
vendedor
vl moeda
tx. lambia!
vl. moeda nac.
dt. do contr.

dt. cla liqui.
cod. moeda
forma de entrega
natureza

grupo

]

05.222
5887

098765

00.000.321/0001-22
00.000.123/0001-92
1.ooo,oo
2.84

2.840,00

05/03/2003
07/03/2003
220

40
10007

50
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Nome da
Instância

T)pqrrir;in Atributos Valores

Tabela D.ll: Tabela de Irlstâncias 5

02137.5882-
01/021222

C/C celebrado para
o recebi.mento não
antecipado da
exportação.

tiPO
instituição
praça
nr. do conta.

comprador
vendedor
vl moeda
tx. cambia!
vl. moeda nac.
dt. do conta

dt. da liqui.
cod. moeda
forma de entrega
natureza
grupo

]

02.137

5882
021222

00.000.321/0001-22
00.000.123/0001-92
l.ooo,oo
2,84

2.840,00

05/03/2001
07/03/2001
220
40

}0007
90

09174.3682-
01/067777

C/C celebrado para
o retorno das
divisas enviadas
por C/C tipo 2.

tiPO

instituição
praça
llr. do conta.
comprador
vendedor
vllnoeda
tx. lambia!
vl. moeda nac.
dt. do conta.

dt. da li(lui.
cod. moeda
fornaa de ent.rega
natureza
grupo

3

09.174
3682

067777

00.000.321/0001-22

00.000.123/0001-92
l.ooo,oo
2,84
2.840,00
05/03/2001
07/03/2001
220

40

15002
90
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Nome da
Instância

T)nerrirãn Atributos Valores

Tabela D.12: Tabela cle Instâncias 6

07344.5885-
02/011323

C/C ce].ebrado
para a compra de
moeda estranhei.ra
a outra instituição
financeira.

tiPO
instituição
praça
nr. do conta.

comprador
vendedor
v} moeda
tx. cambial
vl. moeda nac.
dt. do conta.

dt. da liqui.
cod. moeda
forma de entrega
natureza
grupo

5

07.344
5885

011323

02.222.321/0001-22
01.111.123/0001-92
l.ooo.ooo,oo
2,84

2.840.000,00
05/03/2002
07/03/2002
220

40

15002

90

72172.5883-
03/000123

C/C ce].ebrado
para alterar
outro Contrato do
tiPO l

tiPO
instlituição
praça
nr. do conta.

comprador
vendedor
vl moeda
tx. cambial
vl. moeda nac.
dt. do contr.

dt. da liqui.
cod. moeda
forma de entrega
natureza
grupo

7

72.172
5883
000123

00.321.123/0005-77
00.777.321/0008-33
100.000,00
3.35

335.000,00

09/04/2003
i i /r]4 /9nn'2X 1 / V=/ 4'VVtJ
978

10

}5002
53
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Nome da
Instância

Descrição Atributos Valores

Tabela D.13: Tabela cle liJstãncias 7

07222.5886-
03/002358

C/C celebrado
para cance].ar
outro Contrato do
tiPO !

tiPO
instituição
praça
nr. do contr.

coinpradoi
vendedor
vl moeda
tx. cambial
vl. moeda nac.
dt. do contr.
dt. da !aqui.
cod. moeda
foinla de entrega
natureza

grupo

9

07.222
5886
002358

00.321.123/0005-77
00.777.321/0008-33
100.000,00
3,35
335.000,00
09/04/2003
11/04/2003
978

10

15002

53

03/0860989-4 Declaração de
].mportação para a

importação de Tri.go.

nr da DI
importador
tipo da DI
dt. embarque
dt. desembaraço
pg. antecipado
pg. à vista
pg. a prazo
vl-vinculado-vista

vl-vinculado prazo
cod. moeda

0308609894

04.032.099/0001-88

22/04/2003
20/05/2003
50.000,00
100.000,00
280.000,00
100.000,00
80.000,00
220
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]Xome da

Instância
T)naFri,-ã'\ Atributos l Valores

Tabela D.14: Tabela de Instâncias 8

03/0860989-4
vincu].ado a
07226.5885-
03/002233

Re].ação de pagamento
entre um C/C a prazo
prazo e uma D!

nr. DI
Instituição
Praca
nr.contrato
dt. do contr.
valor-do-vínculo DI

0308609894

07.226
5885

002233

02/02/2003
lO.ooo,oo

101.092.063-02 Conj:lato de
informaç(Eles especificas
sobre o contribuinte
João Peneira.

Nome
Endereço
Bairro
Cidade
Estado
CEP
CPF

Jogo Peneira
Rua Jose Pauta 100
Butantã
São Paulo
SP
05579-000
101.092.063-02

01.092.063/
0001-22

Conjunto de
informações especifica.s
sobre a empresa
Papelaria Cartel

Nome

Endereço
Bairro
Cidade
Estado
CEP
CNPJ
Natureza jur.
Ativ. económica

Papelaria Cartel
Rua Pauta Jose 100
Santaíla
São Paulo
SP
09879-123

01.092.063/0001-22

03
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Tabelas V

E.l Valores de atributos e fórmula conversão de
moedas

Apresentamos, neste apêndice, os possíveis valores para os atributos tabelados nos
apêndices anteriores e também a tabela para a fórmula conversão de moedas. Para

alguns atributos, devido a grande quantidade de valores possíveis, mostramos apenas

alguns exemplos. Os dados destas tabelas foram obtidos por meio de consultas aos
SI's existentes no Bacen e RF

Tabela E.].: Valores de atributos Atividacles econõnlicas

1000 Extração de carvão mineral
1110 Extração de petróleo e gás natural
2451 Fabricação de celulose e ouvias pasta para

fabricação de papel
2451 Fabricação de produtos farmoquínlicos
2452 Fabricação de medicàúêütãl; i;ãii'ini; iiiiiiiãiit3Fabricação de medicamentos para uso humano
2452 Fabricação de medicamentos para uso veterinário
7210 Clonsultoria em hardware
9900 Organismos internacionais e outras institu ções

extraterritoriais



E.l Valores de atributos e fórmula conversão de moedas 124

Código Moeda Código Moeiiã ll uoalgo JVloe(la[

Tabela E.2: Valores de atributos Clódigo de Nloedas l

005 Afegane 015 Bata 020 Balboa
009 Birr 025 Bolivar 030 Boliviano
040 Colo!)

Costarricluenho
045 Cólon

Salvadorenho
051 Clórdoba

Ouro
055 Coroa

Dinamarquesa
057 Coroa da

Estonia
058 Cloroa

Islandesa
065 Coroa

Norueguesa
070 Coroa

Sueca
058 Coroa

Tcheca
090 Dalasi 095 Danar

ArapliDn
100 Danar

Colveitiano
105 Ditar

de Bahreir)
115 Danar

Iraquiano
125 Ditar

Jordaniano
130 Danar

Líbio
132 Danar

Macedónio
134 Danar

Sudanês
135 Danar

Tunisiano
139 Diriam

N/barrocos
145 Diriam dos

Emirados
148 Dobra 260 Dongue 150 Dólar

Australiano
160 Dólar de

Bermudas
185 Dólar de

Brunei
190 Dólar de

Cavman
165 Dólar

Canadense
}70 Dólar da

Guiana
250 Dólar das

Ilhas Salomão
195 Dólar de

Clingapura
200 Dólar de

Fi.ji
205 Dólar de

Hong KonK
210 Dólar de

Trinidad e
Tobago

217 Dólar de
Zimbabue
Zinlbabue

215 Dólar do
Claribe
Oriental

220 Dólar dos
Estados
Unidos

230 Dólar
Jamaicano

235 Dólar
Liberiano

245 Dólar
Neozelandes

270 Dracma 275 Dum

295 Escudo de
Cabo Verde

320 Escudo de
Temor

315 Escudo
Porta l --t l ';c

325 Florim das
Antílhas
Holandesas

328 F'lorim de
Aduba

330 Florins do
Stlriname

335 Florim
Holandês

345 Florillt 360 Franco
Belga
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Código Moeda Código Moeda Clódígo Moeda

125

[
i

]l'abela E.3: valores de atributos Código cle tN,loedas ll

363 Franco
Congolês

380 l?'ronco
Colónia
Francesa

370 F'Fálico da
Cor)ll unidade
Africana

398 Franco
da Guiné

365 Franco de
Burundi

368 h-cinco de
Comores

390 Franco de
Djibuti

420 Franco de
Ruanda

395 Franco
Frarlcês

400 Flanco de
l .] ]Xpmhll rul l âq

4C)5 Franco de
hA.l....''''"'b'"/\--

425 Franco
Suíço

440 Gourde 450 Guarani 460 Hryvnia
470 Iene 795 luan

Renminbi
778 Rima

779 Ruma 482 Lari 485 Lat
490 LeK 495 Lempira 500 Leone
503 Leu da

).4oldávia
505 Lettda

R,omênia
510 Lev

520 Libra
Cipriota

545 Libra de
Falkland

530 Libra de
Gibraitar

570 Libra de
Santa nele!:ta

535 Libra
Egípicia

540 Libra
Esterlina

550 Libra
Irlandesa

560 Libra
Libanesa

575 Libra
Síria

585 Lilangeni 595 Lira
Italiana

565 Lira
Mlaltesa

600 Lira
Turca

601 Lira 6C)3 Lota

607 Mlanat 610 Marco
Alemão

612 Marco
Convertível

615 Mlarco
Finlandês

620 Mletica} 625 Nafka

630 Narra 665 N --] ]l t.r] ]n] 635 Novo
Cuanza

637 Novo
Danar

640 Novo Dólar
de Taiwan

660 Novo
So}

680 Paanga 685 Pataca 690 Peseta
Andorra

700 Peseta
Espanllola

706 Peso

Argentino
715 Peso

Chilello
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Código l Moeda jrCódigo l Moeda códié8'Í Moeda

126

T

Tabela E.4: Valores de atributos Código de Moedas lll

720 Peso
Colombiano

725 Peso
Cubano

738 Peso da
Guiné-Bissau

730 Peso
Dominicano

735 Peso
Filipino

741 Peso
Mexicano

745 Peso
T Jrl l an nin

755 Pula 760 Quacha
de Malavi

765 Quacha de
Zumbia

770 Q«tzal 775 Quiate

780 Quipe 785 lande 790 Real
800 Riam de

Catar
805 Real de

Omã
810 Riam

Lemenita
815 Riam

Iraniano
820 Riam

Saudita
825 fiel

828 Ringgit 829 Rublo de
Belarus

830 Rublo da
Rússia

835 Rublo do
Tadjiquistão

870 Rugia
Maldivense

865 Rúpia da
indonésia

840 Rúpia de
Maurício

845 Rúpia de
Nepal

850 Rúpia de
Seychelles

855 Rúpia de
Sri Larlka

860 Rúpia
Indiana

875 Rúpia
Paquistanesa

880 Shekel 893 Som 895 lucre
905 Teca 910 Tala 913 Tende
914 Tolas 915 Tugrik 670  
920 Vatu 930 Won 925 Won norte

Coreano
940 Xelim

Austríaco
945 Xelim da

Tanzanía
950 Xelim de

Quênia
955 Xelim de

Uganda
960 Xelins

Somaliano
975 Zloty

978 Euro 998 Dólar
Ouro    
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Código

Tabela E.5 Valores de atributos Forma de entrega da moeda

10 Carta de Crédito - à vista
15 Carta de Crédito - a prazo
30 Cheque
40 Crédito em conta
45 Débito em conta
50 Em Espécie e/ou ''Traveller's Clleques"
65 Teletransmissão
75 Títulos e Valores
90 Simbólica
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Clódigo (;rupo

Tabela E.6: Valores de atributos Grupo

09 Transferências financeiras intermei cados cle câmt)io
20 Contratos de Risco-Petróleo
23 Operações com o Banco Central do Brasil
30 Drctwback
35 Z)ra Z)ac# - (com utilização de i;inha ali C;ê;ii;18

Banco do Brasil S.A./EXIMBANK-USA)
40 Exoortacão em consi ana.cãExportação en:l consignação
42 Utilização de seguro de crédito à ékportação
45 Linha de Clrédito Banco do Brasil S À./EXiX{BANK-USA

(nas coberturas específicas, parte financiada e juros,
exclui drambacÃ;)

46 Conversão de créditos
50 Pagamento antecipado - Importador (
51 Pagam-tento antecipado - Terceiros (ExporEI;ção,/'lmport ação)
52 Pagamento antecipado Exportação (óperaçoes

com prazo superior a 360 dias)
53 Pagamento à vista(Importação)
89 Pagamento a prazo de até 60 dias, com apresent.ação de [)l

"a posteriori"
90 Outros
97 Exportação - ACIC/ACE espeãíi6õ
10 Clube de Paras - Vencimentos 1983/1984 Fase l

  Clube de Paris - Vencimentos 1985 Fase ll
12 Clube de Paras - Vencimentos 1986 Fase IÍ
13 Clube de Paras - Vencimentos entro 01.ÕÍ.1987 e 31.0'?'.1987

Fase 111 - A
16 Clube de Paras - Vencimentos entre 01.õg.1988 e 31.03 1990

Fase 111 - C
17 Clube de Paris - Vencimentos entre 0 í.Õã':iBliii'i'iiÍ.Õg':ÍÕÕlã

Fase IV
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Código Instituição Financeira

Tabela Valores de atributos Instituição Financeira

oo001 BANCO DO BRASILS.A
01003 BANCO DAAMAZONIA
02004 BCODO NORDESTE
03008 BANCO MERIDIONAL
04020 BCO EST.ALAGOASS/A
04021 BANESTESS.A.
04o24 BCO DE PERNAMBUCO
04027 BCO EST.STA.CJ\TURINA
04028 BANCO BANEBS.A.
04029 BANCO BANERJS.A.
04030 PARAIBAN-BCO DA PARAIBA
04031 BANCO BEG S.A.
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Código

Tabela E.8: Valores de atributos - Natureza da Operação l

10007 Exportação de N'mercadorias
10100 Recuperação de Divisas
10124 Exportação em Consignação
10203 Exportação de Mlercadorias em Pl;gamenLo de . uros
10306 Jóias, Gemas, Pedras Preciosas e ArtefkiLt,os de Ouro e

de Pedras Preciosas
10409 Câmbio Simplificado - exportação
10423 Fornecimento de combustíveis, lubrificantes e out ros
}0447 Operações de pack to baGA - exportação
15002 Importação Geral
15507 Importação de Petróleo - Bruto
15538 Importação de Petróleo - DerivadoÉI
15600 Importação de Livros e Pari(5dicos
15806 Câmbio Simplificado - :importação
15442 Operações de baGA to pack - Impor ação
45632 Fornecimento de Tecnolt)gia
45649 Fornecimento de serviços de assist;ência técnica
45584 Fornecimento de serviços e despesas comDlement,ares
4559] Franquias
45656 Implantação ou Instalação tie Prometo t;écnico-económico
45663 linplantação ou Instalação de Pro.feto industrial
45670 Implantação ou Instalação tie Pro.jet.o de engenharia
45546 M.arcas - cessão
45618 Nlarcas - licença de uso
45515 Patentes - cessão
45625 Patentes - licença de exploração
45687 Serviços Técnicos Especializados -- pro et.os

desenhos e modelos industriais
45694 Serviços Técnicos Especializatios - pro elos

desenhos e modelos de engenharia
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Tabela E.9: Valores de atributos - Natllreza da Operação ll

uomgo l i'N aLureza jurídica

Tat)ela E.10: Valores de atributos - Natureza jurídica

Código l jiji:ãtã

Tabela E.ll: \flores de a.tributos Pinça

45704 Serviços Técnicos Especializados - iaaontagem
de equi])an-tentos

45876 Serviços Técnicos Especializados - outras
montagens sob encomenda

45711 Serviços Técnicos Especializados - outros
serviços técnicos-profissionais

90302 Interbancário Automático - liquidação pronta e fut.ura
90357 Interbancário Automático - liquidação a termo
90003 interbancário Não Automático - liquidação pronta
90508 Interbancário Não Automático - liquidação f\atura

201 Empresa pública
202 Empresa pública (S/A de capital fechado)
203 Sociedade de eco110mia mista
204 Sociedade anónima aberta
205 Sociedade a,nânima fechada
206 Sociedade empresarial limitada
207 Sociedade empresarial em nome coietivo
214 Cooperativa
216 Grupo de sociedades

1250 RIO BRANCO-AC
1351 MANAUS-AM
5oo6 BARBACENA-MG
5008 BELO HORIZONTE-NIG
5453 NITEROl-RJ
5474 RIO DEJANEIRO-R.J
5882 SANTOS-SP
5885 SAO PAULO-SP
5887 SOROCABA-SP
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Tabela E.12: Valores de atributos - Tipo de Contrato

Corcel.to
Atei.bula Inferido

Clontrato dêl CãiiiEilh
Taxa de conversão liÚ' Vêi,lor em reais ou
Valor em moeda estrangeira

Valor em moeda estrangeira
Apresenta a relação entre moe;ias
Taxa de conversão e Vãos: eil moecta. est.iangeira
Valor em reais

Fórmula

Descri.ção
Atei.bufos básicos

Constante
Precisão
Restrições
Re:gerência U

Tabela E.13: Tabela de fórmula Conversa.o cle nloeclas

01  
02 C/C importação
03 c/é nGi;ÜI
04 c/anal;;iÕi;8':'Ç;;;i;l
05 c/c iÚtê;i;i;;;;ii;:ii''ia;i;;;"
06 c./c iÚÜ;B;.l;;:ã;:ii";é;;;i;
07 C/C alteração - compra
08 C/(:alia;;l;çao - vencia
09 C/a cancelamento - compra
10 c/ê éã=a;:l;;ini
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Metodologias complemento

Este apêndice colllplemcnta o quarto capítulo

F.l Metodologia .ZWethom.í;oZo93/

Esta seção é relativa à metodologia ivethonÉoZogy. Relacionamos, aqui, as princ-
ipais ferramentas para a captura de uma oncologia artificial, mencionadas nesta
metodologia, e detalhamos as representações ii-Ltermediárias.

F.l.l Ferramentas para a fase de aquisição de conhecimento

Braãnst07'mãng - foi largan:tente utilizado como ferramenta na implantação da
qualidade total no Brasil dos anos 90. A ideia básica é uma reunião inforn-tal

cona as pessoas envolvidas com o domínio, pessoas com perfil bem diversificado,

tanto da área de T l (programador, analista, gerente e etc.), quanto da área
que pertence o domínio(atendente, técnico, gerente e etc.) para solucionar un]
problema específico.

Na fase de aquisição de conhecimento esta téc11ica é utilizacta para a de6nição
dos principa,is conceitos perteilcelltes ao domínio.

e Entrevistas - é uma forma de obter coi-Lheciinent.o cte domínios que possuena

especialista.s. A aquisição de conhecimento é iealizacla através de entrevist.as
com os especialistas cla área, para opte! o conhecimento sobre o donaínio ou
pala confirmar o conhecimento .lú obtido.
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B Questionários - são utilizados quando as pessoas que detém o conhecimento

não estão âsicamente no mesmo local e também são utilizados para diminuir
os custos operacionais das entrevistas.

B Análise de textos - o conhecimento pode estar em textos técnicos, os quais
podem ser lidos e interpretados pelos profissionais que estão realizando a
aquisição de conhecimento.

F.1.2 Representações Intermediárias

Detalhamos aqui os componentes das representações intermediárias

Glossário de termos

O glossário de termo é utilizado para identificar e juntar todos os úteis e potenciais
termos do domínio ( conceitos, instâncias, propriedades, ...) e suas descrições. O
glossário de termos é composto apenas por nome e descrição, sendo a descrição clara
e concisa. Segundo os autores, o braãnsíormãng mostrou-se t.ima boa ferramenta para
a escolha dos termos e suas respectivas definições.

Na tabela F.l é apresentada uma parte do glossário de termos da ontologia
CheTn ã,cü t.

Árvore de classificação de conceitos

A árvore de classificação de conceitos organiza os conceitos e modela os conheci-
mentos do domínio em ontologias independentes. Esta ferramenta contribui para a
melhora da visualização dos conceitos do domínio trabalhado, tornando mais fácil à

divisão da oncologia em vários blocos de conceitos. Um bom exemplo desta melhora

é apresentado no capítulo 5, durante a construção de uma ontologia artificial para
L/ \./ \./ IJ .

Itens sugeridos pelos atltores para a verificação cla árvore de classificação de
conceil;os:

e Integridade: sub á.rvores isoladas a respeito cle conceitos próximos
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Tabela F.l: Glossário de termos

e Consistência:ausência de ciclos entre os conceitos

e Concisão: não ter !'epetição de conceitos

Para a oncologia O/zemíca/ foi construída a árvore de classificação de conceitos
apresentada na figura F.l. Verificamos a facilidade com que podemos observar as
relações entre os conceitos.

A árvore de classificação de conceitos facilita a visualização dos conceitos clo
domínio, possibilitando assim a divisão desta oncologia em vários pontos da árvore.

Como exemplo, podemos dividir a oncologia chemàca/ em três ontologias, uma só
sobre metais, outra para semimetais e a última para não metais.

Essa característica da árvore de classificação de conceitos. de facilitar a visua-
lização das relações entre os conceitos, foi fundamental para a divisão da nossa
antologia en] ontologias merlores, como nlostrainos no capítulo 5.

Nome Descricão
A ]. c a]. i.no s Sua can-toda eletróníca é ns'. (...). O ponto de fusão, o ponto de

ebulição e o calor especifico diminuem quando o nunleio atõrnico
aumenta. Eles reagem cona o hidrogénio.

Densidade
a 20oC

Densidade de um corpo é a massa de uma unidade de volume.

E].evento Uma substancia que é constituída apenas por átomos com o
mesmo número de prótons.

Estrutura
Cristalina

A estrutura cristalina de um cristal iónico é deterá-minada pelo
disposição tridimensional de seus íons. Esta disposição é
repetida periodicamente.(. . .)

Meta]. Conduz a eletricidade e o calor. 1...). Eles tem baixa eletro-
negatividade, atração eletrõnica e energia de ionização.

Sódio jlnglês Soda, Latin Medieval sodadum). (...) Sódio é um iiiétl;i
leve, brilhante e prateado.(...).

Temperatura
Padrão

A temperatura em que muitos processos são observados e muitas
!medidas são feitas.
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Elementos

Reativos

gemi -Metais

'\
Menos Reativos

"'f;;::
Halogenio

Metais

'"Í'\ "'y=
Série2 Séries

Alaca].Íno-T
Séries

Figura F.l: A árvore de classificação de conceitos Cheml,cal

Dicionário de conceitos

O dicionário de conceitos é utilizado para identificar e reunir todos os conceitos
do domínio potencialmerLte utilizáveis, seus significados, atributos, instâncias, etc.
Para a construção do dicionário são utilizados os seguintes campos: Nome do con-
ceito, Sinónimo, Abreviatura, Descrição, Instância, Atributo de classe e Atributo de
Instância.

Verificação do Dicionário de conceitos

e Integridade: descrição de conceitos e atributos relevantes

e Clonsistência: verificação dos atributos

8 Concisão: ausência de redundância

Clonlo exemplo, temi-se na tabela F.2 unia parte clo dicionário de conceitos da
ontologia C/zezrzzca/. Vale ressaltar o maior nível de detalhamento do dicionário de

conceitos em relação ao glossário de Lenhos.
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Tabela F.2: Dicionário de conceitos Quín:ica

Tabelas de atributos de instâncias

As tabelas de atributos de instâncias * são utilizadas para fornecer informações
sobre os atributos e seus valores. E construída uma tabela de atributo para cada
atributo de instância do dicionário de conceitos.Para a construção das tabelas de
atributos são utilizados os seguintes campos: Nome do atributo, Descrição, Tipo de
valor, Unidade de medida, Precisão, Ordem de valores, Valor padre.o, Cardinalidade,
Deduzido do atributo de instância, Deduzido do atributo de classe, Deduzido de
constante, Fórmula, Infere e Referências.

Verificação das tabelas de atributos de instâncias:

e Todos atributos de instância estão no glossário de ternaos

e Para coada atributo cte instancia no dicionário de conceitos existe unia tabela
cle atributos de instâllcia.

e Valores padrão estão de acordo com o tipo de valores de seus atributos

*0 naesmo modelo de construção é utiliza(lo pala as tabelas de atri})fitos cle classes.

Nome
do
Conc

Sina-
filmo

Abre-
via-
Lura

Descrição íns-
tân-
cia  

Atr.
de
Inst.

A].ca-
lmos

grupo
la

 
Sua camada eletrõnica é n.sí

(...). O ponto de fusão,

o ponto de ebulição e o calor
especifico diminuem quando
o 11úmelo atómico aumenta.

reagem com o hidiogênio.

cesto
sódio

potácio

   
Metal

   
Conduz a eles! icidade
e o calor. (...).Eles tem

baixa eletro-negatividade,
e energia ionização      

E].e-
menta  

Elem. Uma substancia que é
constituída apenas por
átomos com o mesmo

número de prótons.    
densidade

eletroneg
peso atam.
etc.
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A tabela F.3 apresenta um exemplo de atributo de instância da oncologia C'he.
m4,cat.

Tabela F.3: Tabela de atributo de Instância - química

I'abelas de Constantes

As tabelas de constantes são utilizadas para fornecer informações sobre as constantes
utilizadas nas fórmulas. Para a construção das tabelas de constantes são utilizados

os seguintes campos: Nome da constante, Descrição, Valor, Unidade de medida,
Precisão, Ordem de valores, Valor padrão, Cardinalidade, Infere e Referências.

Verificação das tabelas de constantes:

e Todas as constantes que aparecem nas tabelas de atributos ou nas fórmulas
devem estar nesta tabela.

Na tabela F.4 apresentamos dois exemplos de constantes da antologia (.J/zemíca/.

Tabela de instâncias

As tabelas de instâncias são utilizadas para descrever as instâncias do domínio. Para

a construção das tabelas cle instâncias são utilizados os seguintes campos: Nome da
instancia; Descrição: ,:\-tributos e Valores.

Descai.ção E a massa de uma unidade de volume.
Ti.po de Valor mediai;
Unidade de medi.da grama / cn}3
Precisão  
ardem de valores  
Valor de.fautt  
Cardina.[i.dade (1,1 )
Ded. abri.b. inst. Peso atómico e volume atómico a ão graus
Ded. atrib. classe  
Ded. constante  
Formu].a  
Infere.r  
Referência  
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NoÚ;l ;ii l bg ;:iéi:;
Constarlte.

Tipo de
valor

Valor l Uni. de l In- i Ref.
medida fere

Tabela F.4: Tabela de constantes qttimlca

Verificação da tabela de instancia

© Todas instâncias estão no glossário de termos

© Para todas as instâncias do dicionário de conceitos existe uma tabela de ins
tância.

Na tabela F.5 apresentamos um exemplo de instância da ontologia GherrzãcaZ.

Nome da Descrição
Instâcia

AtributosValores

Sódio (Inglês Soda, Latin f\'medieval

sodaduml. (...) Sódio é um
um metal !eve, brilhante

e prateado.(...)

'i.j;;i;iã;;Êi;ã' MO'
Eletro-negatividade
1;. 11eroiâ rlp ínnivnf;ir.

Estado de oxidação
Peso atómico
Volume atómico
N úmero atómico
etc

desconhecida
0.9

[5.39 47.2]
l
22.98977
desconhecido
11

etc

Tabela F.5: Tabela de instância química

Tabelas de axiomas

Para a construção clãs tabelas de axiomas são utilizados os seguintes campos: Nome
do axionaa, Descrição, Conceito, Atributos referidos. Expressão e Referências.

Na tabela F.6 apresentanaos dois exerilplos de axiomas da ontologia Chernàca/.

Temperatura
Padrão

Muitos processos
são observados
nesta temperatura

medida de
temperatura

25 Graus
Celsius    

Pressão
Padrão

Nluitos processos
são observados
nesta pressão

medida de
pressão

l Atmos-
fera    
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Ref.NoÚl; ;i;ÍT'Õai;;i;:iüa
Axioma

có
referidos

Tabela F.6: Tabela de axiomas química

Árvore de classificação de atributos

As árvores de classiâcação de atributos são utilizadas para exibir graficamente os
relacionamentos entre os atributos. Para a construção das árvores de classificação
de atributos serão utilizados os atributos de classes, os atributos de instâncias. as
constantes e as fórmulas.

Um exemplo de árvore de classificação de atributos da ontologia (:/zemácaZ é
apresentado na figura F.2. Note que esta figura mostra a relação entre os atributos
peso atómico, volume atómico a 20 graus e densidade a 20 graus. Desta relação vem

a fórmula cluímica que diz que a densidade é igual ao peso dividido pelo volume.

Tabelas de Fórmulas

As tabelas de fórmulas fornecem informações sobre as fórmulas utilizadas no domínio.

E necessário construir uma tabela para cada fórmula existente. Para a construção
das tabelas de fórmulas são utilizados os seguintes campos: Nome da fórmula, Clon-
ceito, Atributo origem, Fórmula, Descrição, Atributos básicos, Constantes, Precisão,
Restrição e Referências.

Verificação das tabelas de Fórmulas:

e Atributos clo !ado direito da fórmula aparecem em

Atributos básicos

Constantes.

e Fórmulas alternativas para restrições

Distância
em corpos
cúbicos

Em corpos cúbicos
todas as distâncias
sao iguais

corpos
cúbicos

distância A
distância B
distância C

A dist. = B dist.

e

]3 dist. = C díst.  
Ângulos
en corpos
cúbicos

Em corpos cúbicos
todas os ânat] In-
são regos

corpos
cúbicos

Alfa ângulo
Beta ângulo
Beta ângulo

Alfa = Beta
Beta = Gama e

Alfa = 90 graus  
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Densidade

Figura F.2: A árvore de classificação de atributos Chewtl,cat,

e Assegurar a ausência de redundância

A tabela F.7 apresenta um exemplo de fórmula da oncologia ChemícaZ.

F.2 Metodologia .Enter'Frase

Esta seção contém os comentários dos autores em relação à captura da oncologia
Enterprise.

F.2.1 Etapa l Finalidade

A olltologia E7tÉe?Frase foi desenvolvida coillo parte cto Erzíerprãse Prolecí. uma

tentar.ivn co]].junta cle fornecer um nlétoclo e um conjunto de ferramentas para rlaode-

lar emT)regas. O contexto clirecionado para o E77ÉerprÍse Pro.7ect é a capacitação para
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Tabela F.7: Tabela de fórmula quilnica

a empresa competir com as rápidas mudanças no ambiente de negócios. Os objetivos
principais são: aperfeiçoar o planejamento de negócios, aumentar a flexibilidade
para novos negócios e melhorar a comunicação e integração entre pessoas, sistemas
e organizações.

A chave para alcançar todos estes objetivos é projetar uma estrutura para in-
tegrar métodos e ferramentas. O objetivo da construção da oncologia Bníerprjse é
criar esta estrutura.

Um importante caminho para alcançar a integração e o plane.lamento efetivo do

negócio é assegurei que todas as partes envolvidas (de gerentes da empresa a enge-
nheiros de software) tenham um entendimento comum sobre os aspectos relevantes

da empresa. Em particular, quando os termos são utilizados em um contexto, deve
ficar clamo quais são os conceitos referidos.

A oncologia Enterprãse foi desenvolvida para este propósito, com uma grande
variedade de termos cuidadosamente definidos, sendo estes termos largamente uti-

lizados para descrever empresas- Não existe expectativa para que as pessoas sejam

forçactas a usar estes termos e definições, a icléia é, em vez disso, prover um conjunto
de termos e definições que descrevam adequadamente e precisamente os conceitos

relevantes no ctomínio do modelo empresa. A orltologia pode ser usada pala resolver

qualquer mIaI enter-lclicto onde os termos são utilizados diferentemente. A antologia
EnÉezprã.se é un) conjunto de termos e definições.

Conceito  
Atributo origem  
Fórmu].a  
Descri.ção 3 Bê;i=i8;;i;7;;;;;i;=O peso atómico é expresso em unido,de atómica, de massa

(UNIU) e o volume atómico em crrx3 / átomo-grama.
Atei.puto básicos Peso atómico e volume atómico h1 20 graus C
Constantes  
Precisão  
Restri.ções Volume maior que 0
Re:gerência a) Primeira entrevista para aquiliiçio de conhecimento

em 1995
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A principal função desta ontologia é aduar como um comunicador intermediário
e1ltre:

e Diferentes pessoas ( incluindo usuários e analistas de sistemas) e diferelltes
empresas.

e Pessoas e sistemas computacionais

e Diferentes implementações con-iputacionais ( Incluindo módulos do conjunto

de ferramentas ErzterprÍse, Banco de dados. planilha eletrõnica e etc.).

A antologia também pretende ajlldar na

e Aquisição, representação e manipulação de conhecimentos da Empresa

e Construção e organização de bibliotecas de conhecimento

+ Explicação em relação às entradas e saídas clo moclulo do conjullto de ferra.
nlentas.

F.2.2 Etapa 2a Capturar a ontologia

Apresentan)os os comentários dos autores em relação às escola-tas do escopo, termos
e definições da ontologia -BnterprÍse.

Escopo Segundo os autores, foram gastos muito esforço e tempo para decidir
o escopo e os limites da ontologia. Iniciou-se por um Braãrzstormzmg para identificar
os conceitos potencialmente viáveis, produzindo, então, uma lista totalmente deses-

truturada de palavras e frases correspondendo a uma grande variedade de conceitos
relevantes para a enlpiesa.

Estes conceitos foram agrupados en] diferentes áreas de trabalho, que tinhana
lllais silnilalidade no significado e que tinllalla mais relações cona termos da mesma

área do que de outra área (ex: atividade, marketing, orgallização). Denl;ro de cada
área, foianl analisados os termos, visalado indicar a importância de incluí-los na
antologia, neste ponto muitos termos foram descarnados e termos duplicados item-nos

sinõnililos) foram rei ovinos.
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Estas áreas foram trabalhadas, individualmente, termo a termo. Para cada con-
ceito foiain escolhidos um nome e a sua definição. Nas áreas originais, novos termos

foram-t adicionados e outros removidos ou transferidos para outras áreas. Após a

realização desta etapa, estas áreas tornaram-se a principal base para a construção
da oncologia

Dentro de cada área surgiram importantes questões, como: Quais conceitos fun-

damentais são obrigatórios ? Qual mescla de termos é solicitada ( entre termos tendo

significados amplos ou gerais e termos tendo signihcados limitados ou específicos)?

Muitos fatores influenciaram na escolha dos termos da ontoloouia. O último

critério foi a ponderação de quais conceitos são suficientemente importantes para
o .Enlerpráse Projecf e possuem um entendimento comum do seu significado.

Escolhendo os termos Os termos da ontologia foram escolhidos tentando ao

máximo, aproximar-se do uso natural das palavras em inglês, o que é normalmente

difícil. Para um termo ser utilizado em uma oncologia, ele deveria ter um significado
definido precisamente.

Pessoas que trabalham eni empresas, freqüentemente, utilizam palavras muito

flexíveis, isto é, com muitas variações de significados. Nluitas vezes, o significado
particular de uma palavra é corretamente entendido no contexto, sem notar que a
palavra é potencialmente ambígua. Em outras ocasiões, pode ocorrer mal entendido,

mas, mesmo que, na mesma hora, se.ja corrigida pala o senso comum, a palavra é
potencialmente ambígua.

Alguns dos termos utilizados nesta oncologia podem não ser uma escolha natural

para um particular leitor. Por exemplo, uma palavra largamente utilizada pode
ter um significado mais limitado, um significado surpreendente grande ou mesmo
ser substituída da ontologia por outra palavra. As vezes conceitos importantes são
identificados por nomes não óbvios.

De qualquer fora-la, a escolha dos tenros, em grande parte de forma arbitrária,

foi alcançada depois de muitas consicterações. O principal critério para decisão foi

estar de acordo com o Liso comum e evitar a ambiguidade. No final das contas.
não existem escolhas absolutas-Lente corretas. As escolhas podem ser, apenas, o
resultado de um trabalho cuidactoso.

Os autores da oncologia não estão defendendo que todos sejam forçados a uti-
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gizar estes ou qltaisquer outros con.juntos de t.ermos - barreiras sociais tomam isso

in-tpiat.icável. Particularmente estes Lenhos e definições são fornecidos como unia

sugestão dc padronização pala comparação. Eles poclenl ser utilizados para resolver
diferenças ou mIaI entendidos. Além disso, eles podem ser usados como ponto de
partida para qualquer trabalho futuro.

Definições A finalidade das definições em uma oncologia é n-muito diferem-Lte das
de um dicionário de definições. Definições na antologia têm uma função i-formativa,

ela define como um conjunto limitado de termos se relaciona. Cada deHnição na on-
cologia requer cuidadoso entendimento em relação a outras definições. Então, para

entender a oncologia Entezpráse, é necessária uma disposição para suspender pre-
conceitos baseados no dicionário de significado e/ou outros usos comuns de termos.

Dentro de cada área, a ontologia foi desenvolvida para tentar identificar uln
pequeno número de conceitos centrais(também-n chamado de básico na teoria de ca-
tegorização) . Por exemplo, pessoa é básico, adolescente é mais específico e organisn-to

vivo é mais geral. Um termo básico é definido primeiro e então os termos relacio-
nados, os quais podem ser mais gerais ou mais específicos, são definidos utilizando
os termos básicos já definidos. O grau de relacionamento do termo em relação aos

outros termos indica se ele é um termo do núcleo da oncologia. Os termos básicos
são definidos com o mínimo possível de dependência a outros termos. De qualquer
forma, alguma dependência é ine'ritável.

As definições necessitam ser expressas da fauna mais precisa possível. A precisão

foi obtida através da identificação e utilização de um pequeno número de termos
como: uma entidade, um relacionamento, uma situação cle negócio e uma função.
Como estes termos são utilizados para expressar a oncologia, eles são coletivamente

referenciados como '' Meta-oncologia''

A EnÉerpzàse Meta-antologia foi construída tão pequena quanto possível. Freqüen.

temente, a definição de um ternao na oncologia utiliza os termos da Meta-oncologia.

Exemplos: atividade é ul-na entidade e posse legal é um relacionamento entre mina
entidade legaljproprietário) e uma entidade(propriedade). De qualquer forma, às
vezes, a precisão técnica desta aproximação foi sacrificada em favor da legibilidade.

ficando a l\,lota-oncologia implícita.
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