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RESUMO 

O gerenciamento eficiente de uma empresa, independente de sua área de atuação, está 

associado ao seu sucesso. O envolvimento de empresas, sobretudo as micro-empresas, com 

ambientes computacionais de gerenciamento e troca de informações, tem-se tornado tópico de 

fundamental importância para sua permanência no mercado. Nesse sentido, a contribuição desse 

estudo tem como foco a implementação e avaliação de um modelo de uma Rede de Relacionamento 

Comercial, voltada para empresas do setor de mecânica automotiva, possibilitando a realização de 

compras no qual a aquisição de insumos e produtos podem ser compartilhados. Partindo da 

aplicação de técnicas de Inteligência Artificial, que auxiliam na solução de problemas relacionados 

ao e-commerce, desenvolveu-se um protótipo de um modelo de uma Rede de Relacionamento 

Comercial, denominado como RAMA (Rede Aliança de Mecânica Automotiva), levando-se em 

consideração a elaboração de um modelo de SI (Sistema de Informação), que utiliza o e-commerce 

promovendo a junção e aquisição de produtos por um grupo de empresas através da aplicação de 

técnicas de RBC (Raciocínio Baseado em Casos) para o auxílio ao módulo de compras. 
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ABSTRACT 

 

The efficient management of a company is related to its success, no matter which area of 

activity it is in. The involvement of companies in computer management and information exchange 

environments has become a topic of fundamental importance for their permanence in the market, 

especially small companies. This study therefore focuses on the implementation and evaluation of a 

business relationship network among companies in the automotive mechanics sector, enabling the 

execution of purchases in which the acquisition of inputs and outputs can be shared. Based on the 

application of Artificial Intelligence techniques, which help resolve problems related to e-

commerce, a prototype of a business relationship network was developed, named the Network 

Alliance of Automobile Mechanics (RAMA, in Portuguese), taking into consideration the creation 

of an IS (Information System) model that uses e-commerce to promote the  merger and acquisition 

of products by  a group of companies, through the application of  CBR  (Case Based Reasoning) 

concepts to assist the purchasing module. 
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1  INTRODUÇÃO 

 Nos tempos atuais é fundamental que administradores conheçam sistemas de informação 

que utilizam recursos da tecnologia de computadores e softwares para processar e difundir 

informações, afinal, as organizações necessitam deles para sobreviver e prosperar. Esses sistemas 

auxiliam as empresas a estender seu alcance a locais distantes, oferecer novos produtos e serviços, 

reorganizar fluxos de tarefas e trabalhos e, talvez, promover mudanças na condução dos negócios. 

Por muito tempo empresas usaram “sistemas proprietários” para gerenciamento de suas 

informações internas e comunicação com clientes e fornecedores. Tais sistemas eram caros e seu 

padrão tecnológico era alcançado por poucas empresas. Com o advento da Internet, organizações 

adotaram esta nova tecnologia como a preferida para transações de comércio eletrônico. A Internet 

provê um conjunto de tecnologias e padrões tecnológicos universais e fáceis de usar, que podem ser 

adotados pelas empresas sem levar em consideração qual o sistema de computador ou plataforma de 

tecnologia de informação está sendo usado (LAUDON & LAUDON, 2004). 

A evolução tecnológica possibilita que empresas de um mesmo setor de prestação de 

serviços possam trocar informações relevantes a suas aplicações, permitindo que as mesmas se 

tornem mais competitivas no mercado em que atuam, bem como proporcionar, desta forma, maior 

satisfação e fidelização de seus clientes. 

O setor de prestação de serviços, mais especificamente o de mecânica automotiva, é um dos 

segmentos da economia que apresenta um desenvolvimento crescente nas últimas décadas. A cada 

ano fabricantes lançam no mercado novas marcas e modelos de veículos automotivos que, ao 

entrarem em circulação, conseqüentemente necessitam de manutenções. As empresas prestadoras 

desses serviços, além de se adequarem aos novos modelos, têm necessidade de oferecer excelência 

na aplicação destes.  

Diante de tal cenário, é fundamental que as empresas prestadoras de serviços de mecânica 

automotiva busquem novas formas de relacionamento, objetivando o crescimento financeiro e 

aquisição de conhecimento para aplicar as técnicas adequadas de manutenção. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

No estado de Santa Catarina existe o NEA (Núcleo Estadual de Auto Mecânica), no qual 

empresas do setor de mecânica automotiva buscam uma maior integração, estabelecendo a troca de 

experiências nas áreas administrativas, comerciais e técnicas, o que proporciona às empresas do 

grupo possibilidades de destaque no setor. No entanto, atualmente poucas empresas prestadoras de 

serviços e comércio de peças automotivas, principalmente no estado de Santa Catarina, participam 

de um núcleo estadual de oficinas mecânicas que desenvolve serviços de consultoria administrativa, 

bem como serve de canal para troca de experiências entre as empresas conveniadas. 

A Figura 1 destaca no mapa de Santa Catarina as cidades que participam do NEA, 

totalizando aproximadamente 300 empresas.  

 

Figura 1. Cidades do estado de Santa Catarina que possuem núcleo automotivo 

Fonte: NEA (2009). 
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1.1.1  Solução Proposta 

Essa dissertação propõe a aplicação do conceito de e-commerce em uma rede de 

relacionamento comercial na área de mecânica automotiva. 

Por objetivar uma maior integração entre as empresas do setor automobilístico é que está 

sendo proposta uma rede de interligação entre empresas do setor de mecânica automotiva, 

denominada RAMA (Rede Aliança de Mecânica Automotiva). Tal proposta é viável graças à 

evolução das tecnologias de comunicação em rede, no qual o comércio possibilita a criação de 

mercados globais que encurtam sobremaneira a distância entre fornecedores e consumidores 

oferecendo benefícios, tais como: compra direta, redução de custos, novas oportunidades de 

negócios, novo canal de compra e venda de bens e serviços (GOMES, 2003). 

A proposta é que a RAMA seja composta tanto por empresas que já participam do núcleo 

estadual de SC quanto pelas que ainda não participam. A finalidade da RAMA será oferecer 

excelência na prestação de serviços e organizar toda a infraestrutura operacional e administrativa 

das empresas. 

A RAMA será formada por uma central na qual todas as sub-redes estarão ligadas. As sub-

redes, por sua vez, serão divididas por região e cada região terá diversas empresas associadas. Os 

fornecedores serão empresas que repassarão para seus clientes (empresas associadas) os produtos 

(distribuidores). Portanto cada região possuirá n empresas e n fornecedores, sendo que ambas 

estarão ligadas à rede central, conforme demonstrado na Figura 2. 

A RAMA será composta por: 

 Núcleo central que compõe a rede em si; 

 Sub-rede de empresas de uma determinada região que fazem parte da rede central; 

 Fornecedores que revendem seus produtos para o núcleo ou sub-redes; e 

 Clientes pessoas físicas ou jurídicas que adquirem os serviços e produtos das 

empresas. 
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As informações poderão ser compartilhadas entre as empresas que vão compor o núcleo de 

uma determinada região como memorandos, convites, normas, etc., tornando assim a transição de 

informações entre empresas muito mais rápida e segura. 

 

Figura 2. Modelo da estrutura da RAMA. 

 As empresas são aquelas que irão movimentar mais intensamente toda a RAMA. É nas 

empresas que ficarão os pontos de inicialização e alimentação dos dados utilizados em todas as 

operações que poderão ser realizadas na rede. Muitos destes dados resumem-se a troca de 

experiências entre as diversas pessoas que fazem parte de determinada empresa.  

Os fornecedores serão, em geral, fabricantes e/ou distribuidores de auto peças que colocarão 

seus produtos à disposição das empresas da RAMA.  

Os clientes serão pessoas físicas ou jurídicas, que irão adquirir produtos e serviços das 

empresas que compõem a RAMA. 

1.1.2  Delimitação de Escopo 

O modelo de rede proposto pela RAMA é composto por três centrais de controles: 

 Controles de padronização; 

 Compartilhamento de informações; e 

 Central de compras. 
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Para a implementação de cada um desses controles, podem ser aplicadas diferentes 

tecnologias de IA (Inteligência Artificial), o que pode acarretar na necessidade de extrapolar o 

tempo previsto para conclusão do trabalho de pesquisa. Portanto para validação do trabalho 

proposto foi implementado somente o controle da central de compras, no qual foi proposto técnicas 

RBC (Raciocínio Baseado em Casos). Conforme destaca a Figura 3. 

 

Figura 3. Modelo de funcionamento da RAMA Central de Compras. 

 A escolha por este módulo teve como principal fator a questão financeira das empresas, 

visto que, atualmente, as empresas realizam seus pedidos de compras de insumos, peças e materiais 

técnicos diretamente dos fornecedores e em pequenas quantidades. Desta forma, as empresas 

ganham menos descontos e prazos para pagamentos, gerando um custo maior na revenda de tais 

produtos. Tal fato pode ser revertido se as empresas fizerem uma junção de seus pedidos, 

aumentando seu poder de compra e, conseqüentemente, tornando-se mais competitivas no setor. 

1.1.3  Justificativa 

Atualmente os maiores problemas enfrentados pelas empresas giram em torno da 

padronização e do pouco ou nenhum compartilhamento de informações relevantes ao 

gerenciamento da empresa. Tal fato pode ser confirmado por O’Brien (2006), o qual define que um 

sistema de informação é um conjunto organizado de pessoas, hardware, software, redes de 

comunicação e recursos de dados que coleta, transforma e dissemina informações em uma 

organização. 

Os problemas de padronização vão desde questões físicas, como a estrutura, organização do 

prédio e equipamentos; até questões de atendimento, dos processos na manutenção dos veículos e 

do gerenciamento financeiro e administrativo da empresa. Esta falta de padronização das empresas 

conveniadas gera problemas de organização administrativa, afinal, cada empresa possui seu método 
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de gerenciamento, impossibilitando ou dificultando o trabalho do consultor da rede e não 

apresentando estratégias de gestão sobre as finanças e ações de marketing. 

Grande parte das empresas não utiliza uma ferramenta informatizada para auxiliar em seus 

controles operacionais e administrativos ou, até mesmo, as empresas que utilizam não conseguem 

compartilhar informações importantes – tais como: informação do cliente, histórico de manutenção 

dos veículos, etc. – de forma prática e automatizada. Isto ocorre muitas vezes devido aos softwares 

de gerenciamento não serem padronizados: cada empresa utiliza um; assim como não há nenhum 

método de compartilhamento entre eles. 

Esta falta de troca de informações gera prejuízo para a empresa. Prejuízos que podem ser 

ocasionados devido a uma análise incorreta do crédito de um cliente ou até pela manutenção 

incorreta dos veículos. 

Com a implantação da RAMA, as empresas participantes da rede terão como padrão um 

software que apresentará soluções voltadas para o gerenciamento operacional e administrativo, 

melhorando a qualidade no atendimento ao cliente e diminuindo custos em geral. Além disso, o 

software permitirá o compartilhamento de informações pertinentes a aquisição de peças e insumos. 

Os participantes da RAMA terão a oportunidade de adquirir em conjunto seus insumos, 

peças e informações técnicas através de uma central de compras, a qual reunirá todos os pedidos 

tornando mais fácil a comunicação entre os fornecedores. Desse modo as empresas poderão ter um 

maior poder de compra, ganhando condições diferenciadas de pagamento, preço, atendimento, 

qualidade e agilidade na entrega, diminuindo assim seus custos e aumentando seus lucros.  

Segundo Lientz (2001), a transação eletrônica faz com que clientes e fornecedores executem 

de maneira mais eficaz as tarefas mais simples relativas aos pedidos, checagem do andamento e 

localização; colaborando assim com a liberação dos funcionários para concentrarem seus esforços 

nos atendimentos aos consumidores, fornecendo um serviço mais eficiente. 

Com a aplicação dos conceitos de focados no comércio eletrônico (e-commerce), pretende-

se auxiliar as empresas que farão parte da RAMA da seguinte forma: 
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 Aplicar a automatização de pedidos de compras de mercadorias realizadas por empresas 

voltadas para a área comercial de um mesmo segmento e que pertençam a uma rede 

comum; 

 Agrupar os pedidos de todas as empresas pertencentes à rede, com a finalidade de obter 

junto aos fornecedores melhores condições de pagamentos e preços; 

 Fomentar a competitividade das empresas pertencentes à rede; 

 Promover o ganho de valores e tempo em relação aos pedidos efetuados junto aos 

fornecedores; 

 Facilitar o marketing das empresas da rede; e 

 Possibilitar a troca de informações entre empresas e clientes. 

O Raciocínio Baseado em Casos (RBC) tem como proposta a utilização de casos ou 

experiências passadas, que estão armazenadas em uma base de dados, como aponta a definição de 

Fernandes (2003):  

Raciocínio Baseado em Casos (RBC) é uma ferramenta de raciocínio da Inteligência 

Artificial. A filosofia básica desta técnica é a de buscar a solução para uma situação atual 

através da comparação com uma experiência passada semelhante. O processo 

característico do RBC consiste em: identificar o problema atual, buscar experiência mais 

semelhante na memória e aplicar o conhecimento desta experiência passada no problema 

atual. 

A inclusão da técnica de RBC neste projeto é pertinente para que os pedidos de compra 

realizados pelas empresas que integrarão a RAMA fiquem retidos em uma base de casos, sendo que 

estas informações poderão servir de consulta para auxiliar os pedidos de compras a serem realizados 

no futuro.   

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é pesquisar e desenvolver um método de troca de informações 

entre empresas comerciais de um mesmo segmento na área de mecânica automotiva, com a 



20 

 

utilização de redes de relacionamento, através do uso de conceitos do e-commerce com a utilização 

de técnicas de RBC.  

1.2.2  Objetivos Específicos 

 Efetuar inicialmente uma análise do núcleo, verificando como as empresas estão 

organizadas e quais suas estratégias para troca de informações; 

 Analisar a proposta da rede, verificar sua expansão através do e-commerce. Nesta etapa 

a proposta é identificar os problemas de informações existentes nas empresas que 

compõem o núcleo; 

 Estabelecer atividades focos da dissertação, identificado o problema quais as etapas a 

serem seguidas para a busca da solução; 

 Estudar as técnicas de e-commerce que serão utilizadas nas atividades foco, propondo 

possíveis soluções que possam amenizar ou resolver tais problemas; 

 Implementar as técnicas de RBC referente às atividades foco, que venha contribuir na 

solução de problemas relacionados as negociações;  

 Implementar o sistema referente às atividades foco, que venha a contribuir para que as 

empresas que compõem a rede possam atingir seus objetivos relacionados à troca de 

informações;  e 

 Testar a implementação. Nesta etapa a proposta é implantar o sistema em um grupo de 

empresas que fazem parte do núcleo, com o objetivo de analisar se este atende as 

expectativas da rede. 

1.3 METODOLOGIA 

1.3.1  Metodologia da Pesquisa 

Segundo Wazlawick (2008), a proposta do método de pesquisa destina-se a apresentar uma 

seqüência de passos de tal forma que, obedecidos, resultem no objetivo proposto. Portanto, para 
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atingir o objetivo geral e os objetivos específicos deste projeto, inicialmente foi feito o 

levantamento bibliográfico, onde foram estudados SI, BI, e-commerce e RBC. 

A elaboração de um modelo de SI, que utilize e-commerce promovendo a junção e aquisição 

de produtos por um grupo de empresas através da aplicação de técnicas de RBC, no qual os 

resultados são obtidos por uma cadeia de raciocínio, leva este trabalho a classificar-se como 

método dedutivo. 

Sob o ponto de vista de sua natureza, o trabalho proposto tem a intenção de gerar 

conhecimentos para uma aplicação prática com foco na solução de um problema específico, 

portanto, pode ser classificado como uma pesquisa aplicada.  

No decorrer do trabalho procurou-se seguir um modelo previamente definido baseando-se 

nas hipóteses de como as empresas que compõem a rede estão organizadas e como pretendem 

solucionar seus problemas relacionados à aquisição de mercadorias em conjunto. Portanto, quanto 

ao ponto de vista da forma de abordagem do problema a pesquisa é quantitativa.  

Do ponto de vista de seus objetivos a pesquisa é exploratória, sendo que envolveu um 

levantamento bibliográfico, participação em reuniões do NEASC (Núcleo Estadual de Auto 

mecânica de Santa Catarina) e entrevistas com consultores que prestam serviços para empresas do 

núcleo. 

1.3.2  Procedimentos Metodológicos 

Na parte inicial do projeto houve um envolvimento maior relacionado à pesquisa 

bibliográfica, no qual a leitura de vários livros e artigos nacionais e estrangeiros auxiliaram na 

aquisição do conhecimento e fundamentação teórica.  

Sob o ponto de vista dos procedimentos técnicos, o tipo de pesquisa pode ser considerado 

experimental, pois envolveu uma série de informações que influenciaram no objeto de estudo. 

Como o objetivo do protótipo é permitir que empresas associadas ao NEASC possam efetuar 

os seus pedidos de compra de forma conjunta, houve a necessidade de buscar junto à associação 

informações de como eles se organizam e como pretendem efetuar os pedidos. A diretoria do 
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NEASC permitiu a participação em suas reuniões, a qual foi de fundamental importância para a 

análise do projeto proposto.    

Para tornar possível a aplicação do projeto foi necessário o envio dos pedidos para a rede, tal 

procedimento é realizado pelo sistema REGENT, que é um sistema de gerenciamento já utilizado 

pela maioria das empresas associadas ao NEASC, desenvolvido por VKF Informática LTDA de 

Blumenau (SC), que além das adaptações do software também colaborou com equipamentos e mão-

de-obra para o desenvolvimento do protótipo.       

Para tornar possível a efetivação dos pedidos junto aos fornecedores, o protótipo utilizou a 

técnica de Raciocínio Baseado em Casos, levando-se em conta a quantidade, preço, região do 

cliente e região atendida pelo fornecedor. 

Para a modelagem do sistema foram elaborados diagramas UML (Unified Modeling 

Language), como diagramas de seqüência, diagramas de casos de uso, diagramas de classe e 

diagramas de seqüência objetivando a especificação, visualização e documentação do protótipo. 

Para o experimento será implantado o sistema nas empresas que compõem o núcleo de 

Tijucas, que é formado pelas seguintes cidades do estado de Santa Catarina: Balneário Camboriu, 

Camboriu, Tijucas, Nova Trento, São João Batista e Canelinha. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O trabalho está organizado em sete capítulos correlacionados. O Capítulo 1 apresenta a 

introdução, contextualizando o tema deste trabalho, abordando ainda a apresentação do problema de 

pesquisa, o objetivo geral, objetivos específicos e metodologia. 

O Capítulo 2 apresenta a Fundamentação Teórica. Esta fase possibilitou a revisão de 

literatura utilizada para tratar o tema e o problema de pesquisa. Por intermédio da análise da 

literatura publicada foi possível estabelecer um quadro teórico para dar sustentação ao 

desenvolvimento da pesquisa. 

O Capítulo 3 apresenta os Trabalhos Relacionados, permitindo uma visualização mais ampla 

em relação ao problema proposto buscando conhecer e comparar os trabalhos ligados ao tema de 

pesquisa, tendo como foco a busca do estado da arte e o envolvimento mais próximo com o assunto. 
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O Capítulo 4 apresenta o projeto. Esta etapa possibilitou fazer a descrição e a modelagem do 

sistema, juntamente com as tecnologias utilizadas durante o desenvolvimento e a implementação do 

protótipo propriamente dito. 

No Capítulo 5, que aborda o desenvolvimento da RAMA, são apresentadas as etapas 

seguidas para a implementação do protótipo. 

 No Capitulo 6 são apresentados e analisados os resultados obtidos junto às empresas que 

utilizaram o protótipo na fase experimental, permitindo avaliar a contribuição do trabalho, bem 

como o alcance dos objetivos descritos e da hipótese de pesquisa. 

No Capitulo 7 são feitas as deduções deste trabalho, incluindo-se as contribuições e 

trabalhos futuros.  
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesse capítulo é apresentado o referencial teórico, desenvolvido a partir da literatura 

pesquisada, com a finalidade de sustentar e direcionar o encadeamento lógico do presente trabalho. 

Inicialmente, são abordados conceitos, funções e estudo de caso de sistemas de informação, visto 

que, as empresas que irão compor a rede deverão estar monitoradas por algum sistema de 

gerenciamento. Na seqüência são apresentados conceitos, trabalhos correlatos e técnicas de IA que 

possam auxiliar na solução do trabalho proposto. 

2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 Tecnicamente um sistema de informação pode ser definido como um conjunto de 

componentes inter-relacionados que coleta, processa, armazena e distribui informações destinadas a 

apoiar na tomada de decisões, a coordenação e controle de uma organização. Além disso, esses 

sistemas também auxiliam a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e criar novos 

produtos (LAUDON & LAUDON, 2004).  

Segundo O’Brien (2006), sistema de informação é um conjunto organizado de pessoas, 

hardware, software, redes de comunicação e recursos de dados que coleta, transforma e dissemina 

informações em uma organização conforme destaca a Figura 4. 

 

 

Figura 4. Sistema de informações 

Fonte: O’Brien (2006). 
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2.1.1  Funções de um sistema de informação 

 A entrada captura ou coleta dados brutos de dentro da organização ou de seu ambiente 

externo. Entrada envolve a captação e reunião de elementos que ingressam no sistema para serem 

processados. Como exemplo, têm-se matérias-primas, energia, dados e esforço humano que devem 

ser organizados para o processamento. 

 O processamento converte as entradas de forma mais significativa. Processar envolve 

processos de transformação de insumo (entrada) em produto. Como exemplo, tem-se processo 

industrial, processo da respiração humana ou cálculos matemáticos. 

A saída transfere as informações processadas às pessoas que as utilizarão ou às atividades 

que serão empregadas. A saída envolve a transferência de elementos produzidos pelos processos de 

transformação (processamento) para seu destino final. Produtos, serviços e informações gerenciais 

devem ser transmitidos aos seus usuários.   

 A Figura 5 ilustra as atividades de um sistema de informação. Os sistemas de informação 

muitas vezes também necessitam de um feedback, que é a entrada que volta a determinados 

membros da organização par ajudá-los a avaliar ou corrigir o estágio de entrada (LAUDON e 

LAUDON, 2004).  

 

 

 

Figura 5. Funções de um sistema de informações 

Fonte Laudon e Laudon  (2004). 
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Neste sistema estão contidas informações sobre uma organização e o ambiente que a cerca. 

Três atividades básicas: entrada, processamento e saída que produzem as informações de que as 

empresas necessitam para seu gerenciamento. Feedback é a saída que volta para análise e 

refinamento das entradas. Fatores ambientais, como clientes, fornecedores, concorrentes, acionistas 

e agências regulamentadoras interagem com a organização e seus sistemas de informação. 

2.1.2  Tipos de sistemas de informação 

 Quanto ao escopo de sistemas de informações Gordon (2006), coloca que os sistemas podem 

ser diferenciados por sua abrangência de uso: sistemas de informação individual são dirigidos a uma 

só pessoa na organização; sistemas de informação funcionais ou sistemas de informação 

departamentais atendem as necessidades de informações de função individual ou departamental; 

sistemas de informação interorganizacionais são aqueles que oferecem pontos de interação comuns 

e um repositório de informações comuns a uma empresa, seus distribuidores, fornecedores ou 

transportadores.  

 

 

Figura 6. Classificação dos sistemas de informação 

Fonte: O’Brien (2006). 

 O’Brien (2006) propõe uma classificação dos sistemas de informação como operacionais e 

gerenciais conforme ilustra a Figura 6. 

2.1.3  Uso comercial de sistemas de informação na internet 

Segundo O’Brien (2006), a usabilidade da Internet para o comércio esta se expandindo da 

troca de informações eletrônicas para uma plataforma ampla para aplicações empresariais 

estratégicas. Isto possibilita o marketing, a colaboração entre parceiros comerciais, suporte a 
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clientes e vendedores, nos quais a compra e venda de produtos e serviços se transformam em 

comércio na Internet conforme destaca Figura 7. 

 

 

Figura 7. Como uma empresa pode utilizar a Internet para negócios 

Fonte: O’Brien (2006). 

2.1.4  Comércio eletrônico, E-commerce , Business Intelligence e E-

business 

 De acordo com Nakamura (2001), por definição, “o comércio eletrônico é toda atividade de 

compra e venda realizada com o auxílio de recursos eletrônicos”. Porém a Microsoft Press (2000) 

complementa esta definição mencionando que “o comércio eletrônico é um meio de permitir e dar 

suporte à troca de informações, bens e serviços entre empresas ou entre empresas e seus clientes”. 

Segundo Lientz (2001), a transação eletrônica faz com que clientes e fornecedores executem 

de uma maneira mais eficaz as tarefas mais simples relativas aos pedidos, checagem do andamento 

e localização, colaborando com a liberação dos funcionários para concentrarem seus esforços nos 

atendimentos aos consumidores, fornecendo um serviço mais eficiente. 

 Segundo Gordon (2006), o comércio eletrônico ou e-commerce é toda atividade 

desenvolvida na internet, com a utilização de ferramentas eletrônicas e tecnologias emergentes que 

tem como objetivo principal a negociação de compra e venda de bens e serviços. E-commerce 
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refere-se às transações de negócios sobre a internet utilizando diversas formas de pagamento. 

Envolve o uso de tecnologias de Camada de Conexão Segura SSL (Source Socket Layer) para 

garantir a segurança na transmissão de informações. O e-business refere-se ao uso de protocolos e 

aplicações da internet para conduzir os negócios dentro da organização, ou mesmo entre 

organizações. 

 Já Tezza et all. (2008) destacam que, dependendo da perspectiva e do período histórico, a 

definição de comércio eletrônico varia substancialmente. Os autores citam algumas definições para 

e-commerce:  

 De uma perspectiva de comunicação o e-commerce é a entrega de informações, 

produtos/serviços, ou pagamentos por meio de linhas de telefone, redes de computadores ou 

qualquer outro meio eletrônico; 

 De uma perspectiva de processo de negócio, o e-commerce é a aplicação de tecnologia para 

a automação de transações de negócio e fluxo de dados; 

 De uma perspectiva de serviços, o e-commerce é uma ferramenta que endereça o desejo das 

empresas, consumidores e gerência para cortar custos de serviços, enquanto melhora a 

qualidade das mercadorias e aumenta a velocidade de entrega; e  

 De uma perspectiva on-line, o e-commerce provê a capacidade de comprar e vender 

produtos e informações na Internet e em outros serviços on-line.  

Bornia (2008) destaca que em e-commerce praticamente todos os produtos encontram-se à 

venda on-line: carros, móveis, chocolate, computadores, materiais para escritório, condimentos, 

casas, passagens aéreas, CDs, cursos. O e-marketing lucrativo está associado a ofertas singulares 

com estratégias de promoção que cultivam o crescimento de comunidades on-line. 

 Conforme Barcelos et all. (2003), o conceito de Business Intelligence (BI) surgiu para 

resolver problemas de informações entre empresas e consistem de uma vasta categoria de 

tecnologias e programas aplicativos utilizados para extrair, armazenar, analisar e transformar 

grandes volumes de dados. O que produz, desse modo, um ambiente de conhecimento, no qual há 

produção sistemática de informação gerencial, veloz e consistente, capaz de auxiliar empresas a 
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tomarem as melhores decisões nos negócios, baseado em fatos reais, com profundidade suficiente 

para descobrir as causas de uma tendência ou de um problema.  

Barcelos et all. (2003), destacam as principais características para o Business Intelligence: 

 A capacidade de extrair e integrar dados de múltiplas fontes; 

 A transformação dos registros obtidos em informação útil para o conhecimento 

empresarial; 

 A valorização da experiência; 

 A análise de dados contextualizados; e 

 A procura de relações de causa e efeito, trabalhando com hipóteses e desenvolvendo 

estratégias e ações competitivas. 

Outra forma de descrever BI seria e-business. Segundo Lientz (2001), sua implementação 

visa empregar as transações eletrônicas, assim como modificar as atividades atuais nos negócios. 

Logo, implementar o e-business transforma os negócios atuais, como também o habilita a suportar o 

comércio eletrônico. 

2.1.5  Tipos de comércio eletrônico 

Existem diversas classificações para as transações de comércio eletrônico. A forma de 

negociar eletronicamente varia com o tipo da organização. A Internet e as tecnologias baseadas na 

Web oportunizam que negócios obtenham receitas e operem de maneira que não eram viáveis 

anteriormente. 

 Segundo Tezza et all. (2008), a última definição de e-commerce que tem sido adotada no 

âmbito empresarial é a do Instituto Nacional de Estatística, que classifica de e-commerce a 

utilização de redes eletrônicas para realização de pedidos (utilizando todos os tipos de redes 

mediadas por computadores) e não simplesmente como um canal de pagamentos ou de entrega. 

Intrinsecamente ao e-commerce, várias novas formas de mercado surgiram. Dentre elas, destacam-

se: 

 B2B (business to business) – comércio entre empresas. Empresas fornecedoras que 

desenvolvem sites na Internet, através dos quais as empresas clientes podem adquirir 

produtos ou obter e trocar informações; 
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 B2A (business to administration) – comércio entre empresa e governo; 

 C2C (consumer to consumer) – comércio entre consumidores; 

 C2A (consumer to administration) – comércio entre consumidor e governo; 

 B2C (business to consumer) – comércio entre empresa e consumidor. 

 

 Conforme Tezza, (2008), 

De acordo com as pesquisas realizadas pela empresa e-bit, em parceria com a Câmara 

Brasileira de Comércio Eletrônico e a Lumens Consultoria, foi constatado um crescimento 

em 2007 de 43% nas vendas em e-commerce em relação a 2006, o que representa um 

faturamento de R$ 6.3 bilhões em vendas de produtos pela Internet no Brasil. As pesquisas 

revelam, ainda, que do final de 2006 até dezembro de 2007, o número de consumidores 

internautas passou de 7 milhões para 9.5 milhões . 

 

Figura 8. Tipos de Comercio Eletrônico 

Fonte: Tezza (2008). 

Segundo Silva (2006):  

Com relação, aos interesses uma negociação é classificada como Distributiva, quando as 

partes envolvidas têm interesses opostos e estão mais interessadas em tirar o máximo 

proveito uma da outra e pode ser classificada como Integrativa, quando as partes 

envolvidas têm interesses comuns e estão interessadas em estabelecer um acordo de 

colaboração mútua para alcançar um objetivo comum. Uma negociação é classificada 
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como Bilateral quando envolve somente duas partes e tem um caráter privado a essas 

partes. Multilateral é uma negociação que envolve múltiplos parceiros e tem um caráter 

público, porque normalmente as propostas oferecidas podem ser consultadas por todos os 

envolvidos. Este tipo de negociação é caracterizado como uma competição pública. 

2.1.6  Tecnologias de E-commerce 

 A escolha das tecnologias mais comumente utilizadas para a troca de informações entre 

parceiros de negócio pode ser, até certo ponto, uma questão técnica, no entanto há diferentes 

estratégias entre estas tecnologias. Gordon (2006) destaca o uso de quatro tecnologias:  

 EDI (Eletronic Data Interchange): troca eletrônica de dados é a troca de documentos 

eletrônicos entre computadores de diferentes empresas. A principal característica da EDI é o 

fato dela acontecer diretamente entre computadores, sem a necessidade da intervenção 

manual. As empresas aplicam a EDI nas trocas de ordens de compras, faturas, avisos de 

remessa de dinheiro, eliminando desta forma os custos relacionados à entrada de dados 

como, por exemplo, impressão e postagem. 

 Formulários na Internet: são formulários preenchidos com diversas informações como 

nome, contato, número de cartão, etc. Tais informações são enviadas para o servidor da 

Internet que apresenta o formulário e seu conteúdo é processado. A tecnologia Nível de 

Socket Garantido (SSL – Secure Socket Layer) assegura a confiabilidade das informações 

inseridas no formulário, garantindo que sua transação está indo para a empresa com quem 

está tratando. A combinação dos formulários da Internet e a tecnologia SSL (Secure Socket 

Layer) são o método predominante para as transações do comércio B2C (Business to 

consumer). 

 XML (Extended Markup Language): uma página da Internet projetada em XML inclui tags 

(etiquetas, marcas) que identificam o significado dos dados. Inclui uma linguagem de 

definição de dados que define quais tags são válidas, como elas podem ser aninhadas e quais 

propriedades adicionais elas podem ter, tornando mais fácil a criação de padrões. 

 Serviço na Internet: é um sistema que aceita comandos pela Internet, retornando o resultado 

pela própria Internet. Um comando pode ser emitido para rodar um processo ou obter 

alguma informação. Dois serviços na Internet, um serviço de recepção de pedido em uma 
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empresa e um serviço de submissão de pedidos em outra, podem operar na Internet para 

realização de negócios eletrônicos sem intervenção manual.  

2.1.7  Uma estrutura de e-commerce 

A Figura 9 exibe uma estrutura de e-commerce desenvolvida pela Sun Microsystems e seus 

parceiros de negócio, enfatizando que: 

 Internet, intranets e extranets são a infra-estrutura de rede ou a base do e-commerce; 

 Os clientes devem dispor de um conjunto seguro de serviços de informações, de 

marketing, de processamento de transações e de pagamentos; 

 Os parceiros comerciais e de negócios contam com a Internet e extranets para tocar 

informação e realizar transações seguras, incluindo a transferência eletrônica de 

dados EDI (Eletronic Data Interchange) e outras cadeias de suprimentos, bancos de 

dados e sistemas financeiros; 

 Funcionários de empresas dependem do apoio de uma variedade de recursos de 

Internet e de intranet para que, em suas atividades de trabalho de e-commerce, se 

comuniquem e colaborem entre si; e 

 Os profissionais e usuários de SI podem lançar mão de uma variedade de ferramentas 

de sistemas para desenvolver e administrar o conteúdo e as operações dos websites e 

outros recursos de e-commerce de uma empresa. 
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Figura 9. Componentes e funções de software de um sistema integrado de comércio eletrônico  

Fonte: O’Brien (2006). 

2.1.8  Negócios eletrônicos e a empresa digital 

As empresas estão percebendo que muitos benefícios da tecnologia da Internet provém das 

aplicações que reduzem custos de agência e coordenação. Embora por muito tempo tenham usado 

redes internas para gerenciar e coordenar seus processos de negócios internos, as intranets estão 

conquistando rapidamente a preferência para negócios eletrônicos.  

A Tabela 1 apresenta alguns exemplos de sistemas de pagamentos eletrônico utilizados no 

comércio. 

Tabela 1. Exemplos de sistemas de pagamento eletrônico para comércio eletrônico 

Sistema de pagamento Descrição Exemplos comerciais  

Sistemas de pagamento 

digital por cartão de crédito 

Serviços seguros para pagamentos por 

cartão de crédito pela Internet. Protegem 

as informações transmitidas entre 

usuários, sites comerciais e bancos 

processadores. 

CiberSource 

Echarge 

IC Verify 
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Carteira digital Software que armazena informações de 

cartão de crédito e outros dados para 

facilitar o pagamento de mercadorias 

pela Web. 

Gator 

AOL Quick Checkout 

Dinheiro digital Moeda digital que pode ser usada para 

micropagamentos ou para saldar 

compras maiores. 

eCoin 

InternetsCash 

Sistema de pagamento de 

saldo devedor 

Acumula micropagamentos de compras, 

como saldo devedor, que devem ser 

pagos periodicamente por cartão de 

crédito ou nas contas de telefone.  

Qpass 

Trivnet 

Sistema de pagamento de 

valor pré-armazenado 

Habilita os consumidores a fazerem 

pagamentos instantâneos a comerciantes 

com base em valor armazenando em 

conta digital. 

Mondex smart card 

Americam Express Blue 

smart card 

Sistemas de pagamento 

peer-to-peer (P2P) 

Enviam dinheiro por meio da Web a 

indivíduos ou vendedores que não estão 

equipados para aceitar pagamentos por 

cartão de crédito. 

Paypal 

Cheque digital Cheque eletrônico com assinatura digital 

segura. 

Achex 

CHEXpedite 

Sistemas eletrônicos de 

apresentação e pagamentos 

de faturas 

Apóiam pagamento eletrônico de 

compras de mercadorias ou serviços 

efetuados em lojas on-line ou reais, após 

a realização da compra. 

Checkfree 

Fonte: Laudon e Laudon (2004). 

2.1.9  Benefícios com negócios eletrônicos 

Com a evolução das tecnologias de comunicação em rede, o comércio eletrônico possibilita 

a criação de mercados globais eliminando as distâncias entre fornecedores e consumidores. Gomes 

(2003) destaca os seguintes benefícios: 



35 

 

 Compra direta, ou seja eliminação de intermediação; 

 Redução de custos; 

 Situação de comando por parte do comprador; 

  Inexistências de horários pra funcionamento comercial; 

 Entrega eletrônica para alguns tipos de serviços e produtos; 

 Novas oportunidades de negócios; e 

 Novo canal de compra e venda de bens e serviços; 

2.2 RBC (RACIOCÍNIO BASEADO EM CASOS) 

O RBC pertence à área da IA denominado linha simbólica por basear-se na manipulação 

simbólica de fatos específicos, normalmente em grande quantidade, sobre um determinado domínio. 

Assim como o RBC, também os SEs se enquadram na abordagem simbólica, sendo que estas duas 

técnicas de IA são consideradas Sistemas Baseados em Conhecimento (SBC), porque necessitam 

dos conhecimentos de especialistas humanos a tomada de decisões (WANGENHEIM e 

WANGENHEIM, 2003). 

 Com aplicação do Raciocínio Baseado em Casos a solução de novos problemas podem ser 

resolvidos por meio da utilização de casos semelhantes já conhecidos e resolvidos anteriormente. A 

solução de um novo problema apresentado pode ter tido como base à reutilização da solução de um 

problema parecido com o atual. Onde a solução pode ser aplicada totalmente ou parcialmente no 

novo problema, podendo ser modificada de acordo com os requisitos da nova situação.  É comum 

que o ser humano relembre de fatos já ocorridos e tente utilizar a experiência adquirida no passado 

para propor soluções futuras.  Desta forma o RBC pode funcionar inclusive como um modelo 

cognitivo para se entender alguns aspectos do pensamento e comportamento humanos, além de ser 

uma tecnologia de simples aplicabilidade para a construção de sistemas computacionais 

inteligentes, com capacidade de resolver problemas de diversas áreas, tais como comércio 

eletrônico, centrais de atendimento e até mesmo diagnósticos médico, (WANGENHEIM e 

WANGENHEIM, 2003). 
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2.2.1  Histórico do RBC 

Segundo Abel (1996), o estudo de RBC tem seu marco inicial no âmbito da Inteligência 

Artificial (IA), inspirado nos trabalhos de Schank e Abelson nos quais foi proposto que 

conhecimento geral sobre as situações ficam gravados na memória como roteiros. Nos roteiros estão 

descritas as seqüências das ações para atingir determinado objetivo. Isso possibilita a visualização 

de como os acontecimentos podem ocorrer e a realização de inferências a partir dessas expectativas.  

Wangenheim e Wangenheim (2003) destacam que roteiros já foram propostos no início da 

década de 1980 como uma estrutura de dados para a memória conceitual, descrevendo informações 

a respeito de eventos estereotipados, como, por exemplo, uma simples ida a um restaurante ou uma 

consulta com um médico. Através de um roteiro é possível obter a análise dos eventos ou 

atividades, por meio da previsão das ações específicas que poderão ser executadas em uma 

determinada situação.  O roteiro do restaurante de Schank apresenta claramente a possibilidade da 

modelagem computacional de uma ida ao restaurante como um determinado conjunto de ações 

esperadas para tal evento como: Entrar; Escolher a mesa; Sentar-se; Esperar pelo garçom; Aceitar o 

cardápio e consultar seu conteúdo; Fazer o pedido; Comer; Pedir a conta; Pagar; e  Ir embora. A 

menos que algo inesperado aconteça, caso contrário, este roteiro de ações torna a ida ao restaurante 

uma atividade previsível. A hipótese cognitiva por trás dos roteiros é a de que o ser humano 

armazena informações sobre conjuntos abstratos de ações em bloco, lembrando deles como uma 

unidade, escolhendo o roteiro adequado para cada situação. 

Outras linhas de pesquisa no campo de RBC advieram do estudo do Raciocínio por 

Analogia, principalmente do trabalho de Gieck e Holyoak no início dos anos 80. O objetivo do 

raciocínio analógico é a transformação e extensão do conhecimento já conhecido para dentro de um 

outro domínio ainda não totalmente compreendido. Outros mecanismos atuam na formação da 

memória e são explicados por teorias da formação de conceitos, da resolução de problemas e da 

aprendizagem experimental no âmbito da filosofia e psicologia. Como a teoria da Memória 

Dinâmica de Schank, baseada na idéia que não é possível separar experiência, compreensão, 

memória e aprendizado, e que propôs o conceito de pacotes de organização de memória ou MOPs 

(memory organization packets). Os MOPs utilizam a lembrança de experiências passadas 

associadas a estereótipos de situação para solução de problemas e aprendizado. O primeiro que 

pode ser chamado de um raciocínio baseado em casos foi o sistema CYRUS, desenvolvido por 

Janet Kolodner em 1983. O sistema continha as viagens e encontros do ex-secretário do estado dos 
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EUA, Cyrus Vance, descritos na forma de casos e implementado como os MOPs de Schank Abel 

(1996). 

Segundo Abel (1996), o modelo de casos do sistema CYRUS serviu como base para o grupo 

de Yale desenvolver diversos outros sistemas de RBC: 

 MEDIATOR (1985): trabalha na solução de disputas entre diversas partes, propondo 

possíveis soluções de consenso. Se uma proposta falhar em satisfazer todas as partes 

envolvidas, o sistema gera uma nova proposta, armazenando a falha de forma a não repetí-

la. 

 CHEF (1986) desenvolve novos pratos a partir de outros. O sistema recebe como entrada 

diversos objetivos a serem satisfeitos e recupera do seu banco de casos a receita que possa 

satisfazer tantos objetivos quanto possível e, a partir dela, gera uma nova receita para a 

situação proposta. 

 PERSUADER (1987) propõem soluções de conflitos entre patrões e empregados utilizando 

contratos já utilizados por outras companhias ou, caso não existam exemplos anteriores para 

aquela situação, gerando uma nova solução. 

 CASEY (1989): diagnostica problemas cardíacos em pacientes adaptando descrições de 

outros pacientes com sintomas similares, mas não necessariamente iguais. 

 JULIA (1992): trabalha com planejamento de refeições. O sistema decompõe o problema 

proposto e utiliza casos para dirigir a elaboração de uma nova refeição, respeitando as 

restrições propostas. 

Em 1986 um trabalho alternativo foi desenvolvido na Universidade do Texas, utilizando 

recursos de classificação heurística e aprendizado de máquina para unificar em um modelo o 

conhecimento genérico do domínio e o conhecimento específico de casos. O resultado foi o sistema 

PROTOS com seu modelo de memória de casos (PORTER e BAREISS, 1986).  

Kolodner (1993) apresenta o RBC em forma de um conto que retrata o comportamento 

humano. Alguém está planejando um jantar, porém muitos convidados têm restrições na 

alimentação, como os seguintes casos: alergia a tomate; alergia a derivados de leite; e não gosta de 
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comer peixe. Os organizadores do jantar lembram de cada um dos casos e assim, tenta-se imaginar 

pratos que agradem a todos, até que em um determinado momento consegue-se adaptar a refeição 

correta para os convidados. 

Conseqüentes a estes surgiram novas pesquisas e trabalhos relacionados ao uso das 

tecnologias de RBC. As atividades de RBC estão se disseminando por todo o mundo com um 

relevante número de trabalhos de pesquisa e aplicações comerciais. Vários grupos de pesquisa e 

empresas que trabalham com RBC foram criados, os quais participam das conferências anuais 

regulares sobre o assunto (International Conference of Case-Based Resoaning – ICCBR), e também 

workshops, por exemplo,  o (European Workshop of Case-Based Resoaning – EWCBR).  Até os 

dias atuais é possível encontrar diversas aplicações comerciais que utilizam as técnicas de RBC, 

assim como ferramentas que possibilitam o desenvolvimento de sistemas baseados nesta tecnologia. 

As primeiras ferramentas para desenvolvimento de sistemas de RBC surgiram no início da década 

de 1990 e, desde então, cada vez mais novas ferramentas sofisticadas tem surgido 

(WANGENHEIM e WANGENHEIM, 2003). 

2.2.2  Definição 

 Conforme Riesbeck e Schank (1989), 

Um sistema de RBC resolve problemas por adaptar soluções que foram utilizadas para 

resolver problemas anteriores.  

Fernandes, Miranda e Santos (2003), apontam que RBC é uma técnica da IA que permite a 

busca de determinada situação atual através da recuperação e adaptação de soluções passadas 

semelhantes, dentro de um mesmo domínio do problema. A recuperação de dados é realizada em 

memória, verificando se existem casos semelhantes com as características do problema em 

evidência, podendo retornar um ou mais casos e adaptá-los de alguma maneira, para que se ajuste 

ao problema atual, com a possibilidade da criação de um novo caso para uso futuro. 

Wangenheim e Wangenheim (2003) destacam que RBC é um enfoque para solução de 

problemas e para o aprendizado baseado em experiências passadas. Eles propõem a solução de 

problemas recuperando e adaptando experiências passadas, chamadas de casos e os quais são 

armazenados em uma base de casos. Um novo problema é resolvido com base na adaptação de 

solução de problemas similares já resolvidos. Também descrevem alguns exemplos da vida diária 
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que podem ser utilizados para demonstrar como as pessoas utilizam casos conhecidos como uma 

forma de resolução de problemas de um modo extremamente natural: 

 Ao consultar um paciente e detectar alguma doença, o médico pode lembrar-se do histórico 

da doença em outro paciente levando em consideração a similaridade dos sintomas, podendo 

estabelecer um diagnóstico semelhante; 

 Um técnico de determinado tipo de aparelhos lembra-se de um defeito similar no tipo de 

máquina que está tentando consertar; e 

 Um vendedor relata para um cliente com necessidades e características semelhantes as de 

um cliente anterior fatos sobre a venda com sucesso de um determinado produto. 

Todas estas situações têm em comum o fato de que uma solução para o problema obtida no 

passado foi reutilizada para uma possível solução no presente. Portanto RBC é uma tecnologia de 

IA inspirada no modelo cognitivo e comportamental humano. 

Conforme Sá; Rosatelli; Hruschka (2007) o RBC consiste em uma abordagem para 

desenvolver sistemas baseados em conhecimentos capazes de recuperar e reutilizar soluções que 

funcionaram em situações similares no passado. 

Segundo Santos Junior; Costa; Fechine (2008), o Raciocínio Baseado em Casos é uma 

Técnica de Inteligência Artificial que se inspira no raciocínio por analogia, procurando resolver os 

problemas fazendo uma adaptação a partir das soluções já resolvidas anteriormente. A solução com 

maior similaridade com o novo problema será então adaptada, se for relevante pode ser armazenada 

para auxiliar na solução de problemas futuros. 

2.2.3  Elementos básicos de um sistema RBC 

 Dois elementos são fundamentais quando se inicia a modelagem de um sistema de RBC: a 

Representação de Casos e a Medida de Similaridade. Ambos irão determinar o sucesso ou o 

fracasso do sistema. 

Wangenheim e Wangenheim (2003) destacam os seguintes elementos básicos de um sistema 

RBC, conforme Figura 10. 
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Figura 10. Modelo básico do enfoque RBC 

Fonte: Adaptado de Wangenheim e Wangenheim (2003). 

2.2.4  Representação do Conhecimento 

 Em uma aplicação de RBC, o conhecimento é representado principalmente em forma de 

casos que descrevem experiências concretas. Na representação do caso, Santos Junior; Costa; 

Fechine (2008), apontam que o caso, para um sistema de RBC, é um registro de uma experiência 

armazenada na memória. Ele é comumente representado pela descrição de um problema e da forma 

como este foi solucionado, conforme destaca a Figura 11. 

 Wangenheim e Wangenheim (2003) colocam que uma das formas mais simples de 

representação é a realizada por vetores atributo-valor, envolvendo uma grande parcela de 

aplicações RBC, conforme Figura 11. Em um sistema RBC pode-se utilizar vários tipos de 

linguagens ou formalismos de representação nos modelos de domínio ou casos, entre eles pode-se 

citar: representação atributo-valor;  representação orientada a objetos;  árvores e Grafos; redes 

semânticas; e árvores K-D. 
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Figura 11. Exemplo simplificado de um caso 

Fonte: Adaptado de Wangenheim e Wangenheim (2003). 

 Um caso é a forma de conhecimento contextualizado representando uma experiência 

que ensina uma lição útil. As lições úteis são aquelas que têm potencial para possibilitar o alcance de 

uma meta ou um conjunto de metas, advertem sobre a possibilidade de uma falha ou apontam para 

um problema futuro (FERNANDES, MIRANDA e SANTOS, 2003). 

 Wangenheim e Wangenheim (2003) destacam que casos podem, por exemplo, representar: 

 O conjunto dos sintomas de um paciente e os passos do tratamento médico aplicado; 

 A descrição dos sintomas do defeito técnico apresentado por um equipamento (por 

exemplo: uma impressora) e da estratégia de conserto aplicada; 

 Os objetivos de um processo legal e a respectiva jurisprudência; 

 Os requisitos para um prédio e sua respectiva planta de construção; 

 A descrição de um pacote de viagem. 
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Casos também podem conter outros itens, como os efeitos da aplicação da solução ou a 

justificativa para aquela solução. Podem ser adicionados dados administrativos, como o número do 

caso, a data de sua criação ou a identificação de quem o incorporou à base. 

A principal característica de um sistema RBC é possibilitar a reutilização dos casos. Para 

que isso seja possível, estes devem ficar armazenados em uma Base de Casos (BC), que representa 

um conjunto de casos apropriadamente organizados. É conveniente que uma BC possua 

experiências positivas descrevendo estratégias de solução que contribuam na resolução de 

problemas futuros. Experiências negativas devem ser armazenadas com o intuito de prevenção em 

relação a repetição de erros ocorridos no passado. 

 

Figura 12. Exemplo simplificado de uma base casos 

Fonte: Adaptado de Wangenheim e Wangenheim (2003). 

2.2.5  Medida de Similaridade 

 Santos Junior; Costa e Fechine (2008), colocam que a medida de similaridade deve ser capaz 

de encontrar um caso relevante para o problema atual na base de casos.  
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Uma medida de similaridade muito usada é a técnica de nearest neighbour ou: vizinho mais 

próximo, na qual basicamente existe motivação geométrica que diz que as ocorrências em uma base 

de casos podem ser visualizadas em forma de pontos em um gráfico, respeitando a equação de 

similaridade apresentada a seguir: 





n

i

wiSiNifSNdeSimilarida
1

),(),(  
Equação 1 

A similaridade do vizinho mais próximo, representada através da Equação 1, torna-se mais 

compreensível com a explicação das siglas, onde: 

N é um novo caso correspondente ao pedido (Ex.: novo fornecedor); 

S é a fonte de caso ou base de casos (Ex.: histórico dos pedidos); 

n é o número de características em cada caso; 

i é uma característica individual de 1 para n (Ex.: valor unitário, quantidade pedida); 

f é uma função similar para característica i no caso N e S; e 

w é o peso em importância da característica i (Ex.: quantidade pedida 90%, valor unitário 

100%). 

 Outra forma de indexação é o método indutivo, onde são determinadas indutivamente quais 

as características com maior importância para os vários casos. A indexação baseada em 

conhecimento utiliza o conhecimento para cada caso, determinando quais características são 

realmente importantes para realizar a recuperação. 

2.2.6  Adaptação 

 Casos resolvidos no passado podem não ser idênticos para a solução de um problema atual. 

Assim, um sistema que utiliza RBC tem que apresentar mecanismos que possibilitem a adaptação 

de casos passados, visando satisfazer às características de situações atuais (WANGENHEIM e 

WANGENHEIM, 2003).  
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 Abel (1996) destaca que o RBC tem como objetivo final adaptar a solução associada a um 

caso recuperado para as necessidades de um problema atual. Quando um problema é fornecido, o 

algoritmo de recuperação carrega para a memória o melhor caso. Não necessariamente o caso 

carregado casa perfeitamente com a descrição do problema, podendo haver diferenças entre o 

problema apresentado com o caso recuperado. O processo de adaptação procura por diferenças 

salientes entre as duas descrições e aplica regras de forma a compensá-las. 

2.2.7  Aprendizado 

Quando determinado problema é resolvido com sucesso deverá ser lembrado no futuro, 

permitindo a evolução contínua do conhecimento. Em um sistema de RBC, raciocínio e 

aprendizado estão interligados. Sempre que um problema é resolvido, esta nova solução pode fazer 

parte da base de casos, estando, assim, disponível para soluções futuras. Isso permite que o 

conhecimento presente em um sistema de RBC seja continuamente atualizado, à medida que novas 

experiências dão origem a novos casos armazenados na base de casos.  

As informações sobre os processos de recuperação e adaptação que foram executadas para a 

geração de um novo caso também podem ser armazenadas, de modo a prover informações sobre a 

performance do sistema de RBC, permitindo que melhorias possam ser realizadas, por exemplo, da 

modificação  da estrutura de representação dos casos, das medidas de similaridade ou do 

mecanismo de  adaptação de uma resposta (WANGENHEIM e WANGENHEIM, 2003).    

2.2.8  Ciclo do RBC 

O modelo de ciclo do RBC conhecido como 4R é o mais aceito pela maioria dos autores. Tal 

modelo é composto por recuperar, reutilizar, revisar e reter o caso. Existe uma versão avançada 

desse ciclo, denominada 6R, que trata mais das questões de manutenção de um sistema de RBC, em 

que ocorre uma distinção entre a parte da aplicação (recuperar, reutilizar e revisar) e do processo de 

manutenção (reter e revisar) (WANGENHEIM e WANGENHEIM, 2003). 

Conforme destaca Kosloski (1999), são definidas algumas etapas para a representação de 

casos em um sistema RBC, conhecidas como o Ciclo do RBC. O ciclo clássico em RBC possui 

quatro atividades que são:  
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 Recuperar casos similares à descrição do problema;  

 Reutilizar a solução sugerida pelo caso similar;  

 Revisar ou adaptar a solução para melhor ajuste ao novo problema; e  

 Armazenar a nova solução após sua validação. 

 

Figura 13. Ciclo clássico do RBC 

Fonte: Koslosky (1999). 

2.2.9  Recuperar casos 

Sá, Rosatelli e Hruschka (2007) destaca que a etapa da recuperação é crucial no 

desenvolvimento de sistemas de RBC. Esta etapa se baseia em uma descrição parcial do problema, 

que é então usada para encontrar um caso que potencialmente contém a solução para o problema - 

segundo uma medida de similaridade entre os dados do problema a ser resolvido e os casos da base. 

Abordagens diferentes de RBC têm formas diferentes de lidar com a etapa da recuperação. 

Segundo Abel (1996), entre os métodos mais conhecidos de recuperação de casos estão: 
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 Algoritmo de vizinhança: é um método baseado na comparação entre um novo caso e 

aqueles armazenados no BC, utilizando uma fórmula de média ponderada de suas 

características; 

 Algoritmo de indução: é feita a determinação de quais atributos são mais eficazes 

em discriminar casos e a utilização desses atributos para gerar uma árvore de 

decisão que organiza a memória de casos; 

 Indução guiada por conhecimento: utiliza o conhecimento da aplicação para 

identificar manualmente os atributos dos casos que são conhecidos ou considerados por 

afetarem a decisão; 

 Recuperação de padrões: utiliza métodos similares às consultas SQL (Structured 

Query Language) de bancos de dados, recuperando todos os casos que casam em 

certos atributos pré-determinados; 

A recuperação de registros em um banco de dados é realizada através de campos idênticos, 

recuperar casos de uma BC é uma tarefa bem mais complexa. A seleção envolve julgamento, 

heurística e avaliação sobre feições que não casam completamente, dificultando desta forma o 

processamento para recuperação de um volume muito grande de casos (ABEL, 1996).  

Segundo Beppler (2002), o objetivo desta etapa é recuperar o caso ou casos da BC que 

contenham uma solução mais próxima para um problema atual. A recuperação é feita usando as 

características do novo caso que são relevantes na solução de um problema. A tarefa de recuperação 

de casos inicia com a descrição de um problema e termina quando um caso mais similar é 

encontrado.  A Figura 14 apresenta o esquema do processo de recuperação em RBC.  
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Figura 14. Ciclo clássico do RBC 

Fonte: Adaptado Beppler (2002). 

 É difícil de determinar se um caso tem utilidade para a solução de um problema ou uma 

situação específica. O que faz um caso ser similar a outro difere de acordo com o domínio e o 

propósito da aplicação, porém, num contexto geral, pode-se dizer que a semelhança entre casos está 

na similaridade das características que representam o conteúdo e o contexto das experiências em 

questão. Para que determinado caso possa ser dito como similar ao problema em questão, deve 

possibilitar a reutilização de sua solução para o problema proposto. Em RBC assume-se que 

problemas ou situações similares requerem soluções similares (BEPPLER, 2002). 

A questão da similaridade é bastante singular e precisa ser estudada para cada domínio. 

A similaridade entre casos pode ser determinada por métricas (resultado de uma função), por 

metas, restrições ou classificações, sendo que nos três últimos casos, uma métrica pode ser 

utilizada para estabelecer o grau de similaridade dos casos (Peres 1999 apud BEPPLER, 2002). 

Alguns autores dividem a avaliação da similaridade em dois grupos: 

 Similaridade sintática: comparação sintática dos valores dos atributos, analisando 

sinônimos, categorias ordinais, intervalos, etc; 

Avaliação da situação 
Elaboração da descrição do caso 

Cálculo dos índices hipotéticos para a  
nova situação (caso corrente) 

Busca na estrutura organizacional da 
memória para identificar casos  

parcialmente casados 

Seleção do(s) 

Melhor(es) caso(s) 
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 Similaridade semântica: abrange o significado dos casos relacionando-os aos 

valores dos atributos, envolvendo o processamento de linguagem natural.  

Tanto a similaridade sintática como a semântica, quando aplicadas em problemas,  

retornam valores que medem a similaridade entre os casos. Esta medida de similaridade é 

encontrada através de funções e/ou regras que guardam algum conhecimento sobre o domínio do 

problema, já que para julgar se determinadas situações são parecidas é necessário saber o que 

exatamente as tornam semelhantes. 

 A avaliação de similaridade necessita da determinação dos índices que irão orientar quais 

atributos serão relevantes. Para a determinação dos índices há necessidade de conhecimento 

especializado, isto é, o conhecimento de um especialista sobre o problema abordado. A indexação é 

a essência do RBC porque orienta a avaliação de similaridade. Os índices determinam o que deve 

ser comparado entre os casos, com a finalidade de recuperar os casos mais relevantes para a solução 

do novo caso (Kolodner 1993 apud BEPPLER, 2002).  

 A indexação é a essência do RBC porque orienta a avaliação de similaridade. Os  

índices determinam o que deve ser comparado entre os casos, no intuito de recuperar os casos 

mais úteis para resolver o novo caso. Kolodner (1993 apud BEPPLER, 2002) apresenta o 

problema de indexação através de duas sub-tarefas: 

 A definição do vocabulário, que consiste em selecionar dimensões que, quando 

atribuídas, preencham as funções dos índices; e 

 A atribuição dos índices, que refere-se à atribuição de valores para estas dimensões. 

A similaridade entre o caso a ser resolvido e um caso na BC deve ser determinada para cada 

atributo, a qual deve ser multiplicada por um fator peso, onde a somatória de todos os atributos é 

calculada permitindo estabelecer a similaridade entre os casos da BC e o caso atual. As 

similaridades são usualmente normalizadas para um intervalo entre zero e um; zero quando tiver 

nenhuma similaridade e um quando a similaridade for exata. A grande dificuldade é determinar o 

valor dos pesos relativos às características. Em geral o tempo de recuperação aumenta linearmente 

com o número de casos. 
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2.2.9.1 Indexação de casos 

Indexar casos corresponde a atribuir índices aos casos de forma a facilitar sua recuperação. 

Isso inclui colocar rótulos nos casos, no momento de sua inclusão na BC, para que possam ser 

posteriormente recuperados; organizar os casos para facilitar a busca e recuperação e definir os 

algoritmos de recuperação mais eficientes. 

Indexar casos depende da compreensão do conteúdo e finalidade da informação que eles 

armazenam. Um bom índice permite reconhecer similaridades úteis entre os casos recuperados e 

essa utilidade só pode ser percebida se os índices forem escolhidos com base em uma boa 

compreensão do problema (ABEL, 1996). 

Kolodner (1993) aponta como as qualidades necessárias a um bom índice: 

 Prever a futura  utilização  da  informação para solução de diferentes problemas; 

 Endereçar as similaridades úteis entre os casos; e 

 Ser abstrato o suficiente para tornar um caso útil em uma variedade de diferentes 

situações. 

Os índices podem ser selecionados tanto manualmente quanto automaticamente. A seleção 

manual analisa caso a caso para determinar quais as características descritas que determinam as 

variações sobre as conclusões. Os métodos automáticos buscam quantificar as diferenças entre os 

casos e os relacionamentos entre feições do problema e soluções adotadas. 

2.2.9.2 Recuperação de informação 

Beppler (2002) destaca que a idéia de recuperar informação é simples e objetiva, consiste 

em armazenar a informação que seja relevante e recuperar somente a desejada. A questão central 

está na maneira como as informações são armazenadas. Um texto em linguagem natural requer 

técnicas avançadas para a extração do conhecimento. O principal desafio está na forma de como 

interpretar a informação, isto é, para que o computador consiga manipular a informação deve ser 

informado o tipo informação que contém cada documento, para então, poder recuperar os dados que 

possam atender determinada necessidade. Isto é possível para o ser humano que consegue distinguir 

a relevância de um determinado documento para uma determinada situação. Para que uma máquina, 
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no caso o computador, possa fazer isso há necessidade de construir um modelo de decisões 

relevantes que possam ser determinadas de maneira dinâmica. 

Segundo Beppler (2002), há vários modelos de recuperação de informação e suas 

respectivas estruturas. Os modelos mais freqüentes utilizados são: booleano, difuso, vetorial, 

probabilístico e modelos que utilizam a linguagem natural. 

Tabela 2. Resumo esquemático de recuperação de informação 

Modelo Forma de busca Característica 

Booleano Expressões lógicas 
simples de implementar não permite ordenação 

dos resultados não permite linguagem natural  

buscas sobre arquivos textos ou  

estruturado 

Difuso Expressões lógicas difusas 
dificuldade de implementar permite ordenação 

dos resultados não permite linguagem natural  

indicação de peso para  cada  termo a ser  

buscado operadores difusos 

Vetorial Vetores de termos 
dificuldade de implementar permite ordenação dos 

resultados indicação de pesos para os termos de  

busca restrição de resultados por grau de 

similaridade 

Probabilístico Termos de busca  
dificuldade de implementar noção estatística para 

probabilidade de relevância permite ordenação de 

resultados necessidade de regras probabilísticas 

satisfeitas regras específicas para termos 

Linguagem 

natural 

Linguagem natural 
dificuldade de implementar facilidade para fazer 

buscas regras diferentes para cada língua 

Text Mining Resultados formatados 
buscas sobre arquivos textos dificuldade de 

implementar recuperação de conhecimento de 

textos utilização de técnicas de data mining 

Banco de 

dados 

Expressões lógicas 
fácil de implementar necessidade de dados 

formatados formalização para consultas utilizando 

lógica booleana busca sobre dados estruturados  

não permite ordenação do resultado 

Fonte: Beppler (2002). 
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2.2.10  Reutilizar casos 

Segundo Amondt e Plaza (1994 apud Beppler, 2002), a reutilização da solução do 

caso recuperado em relação ao novo caso foca dois aspectos: 

 As diferenças entre o caso passado e o caso atual; e 

 Qual parte do caso recuperado pode ser transferida para o novo caso. 

A simples tarefa de classificar as diferenças é abstrata, pois é considerada uma tarefa 

não relevante, enquanto que a similaridade é considerada relevante e a solução do caso 

recuperado é transferida para o novo caso como sendo a solução proposta. Este é o tipo trivial de 

reutilização, contudo, há outros sistemas que implementam a reutilização adaptando a solução do 

caso recuperado para o novo caso. 

A intervenção humana é comum em parte do ciclo do RBC, principalmente na revisão ou 

adaptação de casos, em que o administrador da BC decide se a solução é realmente adequada e se o 

armazenamento dessa solução é viável. 

2.2.10.1 Adaptação 

Um sistema RBC pode apresentar situações em que os casos recuperados possam apresentar 

uma solução aproximada para o caso atual, exigindo algumas modificações para melhor ajustá-la na 

resolução deste caso. Estas alterações são chamadas de adaptação e podem ser feitas por meio da 

utilização de conceitos específicos da técnica de RBC, por meio de regras que representam um 

conhecimento adicional sobre o domínio do problema ou até mesmo por meio de interações com o 

usuário. 

Segundo Beppler (2002), a adaptação pode ser feita de várias formas, havendo a 

possibilidade de ocorrer, em determinadas situações, uso combinado das seguintes tarefas: 

 Inclusão de um novo comportamento à solução esperada; 

 Eliminação de um comportamento da solução recuperada; e 

 Substituição de parte de um comportamento. 
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Kolodner (1993) descreve dois tipos de métodos para proceder a uma adaptação, 

classificando em: 

 A adaptação derivativa, realizada sobre o método de solução apresentado no 

caso escolhido. Este processo de adaptação aplica o método descrito no caso 

escolhido, adaptando-o para aplicá-lo no problema de entrada; 

 A adaptação transformativa, aplicada nos sistemas que transformam o caso 

recuperado, de modo a solucionar o problema de entrada, por meio de 

heurísticas ou modelos. Nesta forma de adaptação são aplicados os 

seguintes métodos de substituição: 

o Reinstanciação, aplica-se este método atribuindo novos valores aos 

atributos que descrevem o caso; 

o Ajuste de proporções, implementado através de interpolação nos 

valores do caso escolhido, em função de uma variação de intensidade, 

volume ou número com relação ao problema de entrada; 

o Busca local, definida pela busca numa estrutura hierárquica por um 

substitutivo para algum atributo que esteja impedindo a satisfação de 

uma restrição; 

o Busca especializada, orientada para resolver uma questão que gera 

discrepância entre os casos (a similaridade não é absoluta se a discrepância 

não for neutralizada); e 

o Substituição baseada em casos, este método executa uma busca na 

memória que recupera um outro caso similar, no qual, provê o valor 

desejado para a adaptação. 

Apesar de a adaptação poder ser udatiliz de várias formas e em inúmeras situações, ela 

não é essencial e muitos sistemas comerciais que utilizam RBC não a implementam. Eles 

simplesmente recuperam o caso mais similar e disponibilizam a solução para o usuário, deixando-

o livre para proceder à adaptação (BEPPLER, 2002). 
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2.2.11  Revisão 

Quando a solução gerada pela fase de reutilização não está correta, há a oportunidade para 

aprender com as falhas encontradas. Esta fase consiste nas tarefas de avaliação da solução gerada 

para o reuso e a reparação da solução utilizando o conhecimento específico do domínio (Amondt 

e Plaza 1994 apud Beppler, 2002). A Figura 15 mostra o processo de revisão.  

 

Figura 15. Esquema do processo de revisão. 

Fonte: Adaptado Beppler (2002). 

A tarefa de avaliação considera o resultado da aplicação da solução em um  

ambiente real, através do questionamento a um especialista ou através da aplicação de  

regras que validem a solução. O resultado da aplicação da solução pode levar algum tempo  

para aparecer, dependendo do tipo de aplicação. Em um sistema de suporte à decisão  

médica, por exemplo, o sucesso ou falha do tratamento pode levar algumas horas ou até  

vários meses.  O caso pode ainda ser instruído e validado na base de casos por um período  

intermediário, mas ele deverá ser marcado como um caso validado temporariamente. A solução 
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pode também ser aplicada a um programa de simulação que está habilitado a gerar  

uma solução correta (BEPPLER, 2002). 

Reparar um caso envolve encontrar os erros da solução proposta e apresentar  

explicações para atualização desta solução. Alguns sistemas utilizam um conhecimento  

casual para gerar uma explicação do por que certas partes da solução não foram alcançadas.  

Estes sistemas apreendem as situações gerais que causarão as falhas usando uma técnica de  

aprendizagem baseada em explicação. Isto é incluído em uma memória de falhas que são  

usadas para fase de reutilização, fornecendo atalhos para a adaptação. Isto oferece a grande  

vantagem que é a possibilidade de detectar possíveis erros na fase de adaptação (Amondt e Plaza 

1994 apud BEPPLER, 2002). 

2.2.12  Retenção 

Após realizado o processo de revisão, a solução do caso selecionado pode então ser 

utilizada para resolver o caso de entrada. Um sistema RBC somente se tornará eficiente quando 

estiver preparado para aprender a partir das experiências passadas e da correta indexação dos 

problemas (KOLODNER, 1993). 

O aprendizado de um sistema deve ocorrer de forma ordenada para não tornar a  

base de casos algo difícil de ser manipulado. A inclusão de novos casos e associação de  

índices deve ocorrer de forma que o sistema possa raciocinar sobre eles. Melhorias no  

cálculo do grau de similaridade assim como nas regras de adaptação, também podem  

ajudar no melhoramento da performance do sistema. A base de casos tende a crescer com o  

passar do tempo, portanto pode ser necessária a inclusão de um processo de esquecimento  

para controlar esse crescimento. Este processo pode ser guiado por meio de funções, regras  

e heurísticas que dependem do domínio de atuação do sistema (Peres 1999 apud BEPPLER, 2002). 

A retenção de casos significa incorporar à base de casos informações úteis relativas  

à resolução de um novo problema. Este processo corresponde à aprendizagem de um  

sistema RBC, que é disparado pelas tarefas de avaliação e adaptação de soluções. Os principais 

aspectos a serem considerados durante a fase de retenção de casos segundo Wangenheim e 

Wangenheim (2003), são: 
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 Seleção adequada da informação a ser armazenada conjuntamente com o caso; 

 Seleção da estrutura da informação e do conhecimento; 

 Seleção da estrutura de índices para o acesso aos casos durante a recuperação; e 

 Seleção do tipo de integração a ser realizado na estrutura de conhecimento existente. 

A aprendizagem no nível dos casos acontece como expressão da aprendizagem com  

a experiência. A parte do caso destinada ao resultado do emprego de determinada solução  

ou interpretação serve a este propósito. Mantém-se no caso o registro de seu desempenho  

ao ser utilizado. Assim, tanto sucessos como fracassos são informados incrementando o  

conhecimento e as lições embutidas no caso. O registro do resultado de reutilização pode  

prevenir o usuário em relação às possíveis conseqüências de seu uso. Este procedimento é  

valioso porque, para compensar a inclusão de informações no caso, o sistema evita a  

reutilização de sugestões menos favoráveis, resultando no incremento da qualidade da  

recuperação Webber-Lee (1998 apud BEPPLER, 2002). 

2.3 COMENTÁRIOS FINAIS 

Para atender a proposta da RAMA o tipo de comercio eletrônico a ser utilizado na aplicação 

do protótipo é B2B (business to business), possibilitando que as empresas participantes da rede 

possam estabelecer vínculos comerciais. Para comunicação estre a RAMA e o sistema de 

informação utilizado serão aplicados o EDI.  

No projeto proposto pela dissertação serão aplicados três ciclos do RBC, a recuperação,  

reutilização e retenção de casos. O ambiente utilizado para o desenvolvimento do RBC será o 

jColibri2, por conter características que facilitam a manipulação de casos. 
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3  TRABALHOS RELACIONADOS 

A pesquisa sobre trabalhos relacionados envolveu a leitura de um grande volume de 

material, sobretudo, artigos e teses; porém neste capítulo apresentam-se alguns estudos de caso com 

maior proximidade com o tema. 

3.1 E-MARKETPLACE PARA O SETOR AUTOMOBILÍSTICO 

Segundo O’Brien (2006), a General Motors, A Ford e a Damiler-Chrysler formaram um e-

marketplace empresa-empresa em rede para o setor automobilístico, chamado Covisint, com a 

finalidade de enxugar custos excessivos do processo de compra de peças e equipamentos para 

automóveis. As empresas gastaram cerca de 240 milhões de dólares anuais em insumos diretos e 

indiretos. Espera-se que Covisint reduza os custos de transação de cada pedido de compra de 100 

para 10 ou 20 dólares. A empresa inclui uma ferramenta de análise para auxiliar os fabricantes a 

comparar as propostas concorrentes recebidas dos fornecedores usando atributos como qualidade, 

preço, prazo e data de entrega. Os fabricantes de automóveis acreditam que pouparão bilhões de 

dólares por ano, cortando 1.200 a 3.000 dólares nos custos de cada carro.  

As fábricas concorrentes acreditam na possibilidade de realizar poupanças adicionais 

compartilhando um e-marketplace público setorial comum, ao invés de arcar com os custos de 

montar a próprias centrais. A Covisint também poderia proporcionar economia aos fornecedores 

oferecendo um ponto de entrada de baixo custo para negociação com as fábricas.  Ela é controlada 

pelas três grandes fabricantes de automóveis e pelas duas empresas que fornecem sistemas.  

 A Covisint já possui mais de 2000 fornecedores do primeiro nível que são os maiores do 

setor como a Dana e a Johnson Controls, que vendem componentes acabados, como eixos, sistemas 

de freio, painéis de instrumentos e assentos. Também aceitam fornecedores de segundo e terceiro 

nível, que são empresas menores que vendem peças aos fornecedores do primeiro nível. Com a 

união dos fabricantes de automóveis à cadeia de suprimentos inteira a Covisint espera prover 

comunicação global on-line para a previsão de demanda, planejamento de capacidade produtiva e 

logística, o que possibilitaria fabricar automóveis sob encomenda. As indústrias automotivas 

também esperam que a Covisint reduza o tempo que leva para desenvolver um novo automóvel de 

42 para 12 ou 18 meses, oferecendo ferramentas de software colaborativo a projetistas e 
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engenheiros de automóveis e fornecedores de materiais, para que possam compartilhar os 

documentos e esquemas de projetos. 

 Os fornecedores do primeiro nível temem a possibilidade da perda de valores e controles 

sobre suas cadeias de suprimentos, caso a Covisint se transforme no único ponto de entrada para 

transações entre todos os fornecedores de todo o setor automotivo. Outra preocupação desse nível é 

a possível perca da fidelidade de suas marcas. Já os fornecedores menores de segundo e terceiro 

nível, percebem a vantagem da Covisint que os habilitará a participar do e-commerce, o que antes 

era praticamente inviável pelo custo elevado das redes eletrônicas. 

3.2 INSTRUMENTO DE RECOMENDAÇÃO PARA COMÉRCIO 

ELETRÔNICO UTILIZANDO RACIOCÍNIO BASEADO EM CASOS 

Prashant et all. (2005), propõem a personalização do RBC (Raciocínio Baseado em Casos) 

aplicados em sites que utilizam o comércio eletrônico (lojas virtuais), integrando: Desejos; Regras; 

e Situações (tempo, localização, usuário, informação de contexto). 

 Com o objetivo de melhor elaborar a alternativa na sugestão de determinado produto, ou 

serviço, principalmente quando não há uma solução pronta. Ao pesquisar determinado produto ou 

serviço, não encontrando os itens desejados pelo usuário, o sistema proposto pelos autores 

consegue, através de informações contextuais, exibir o melhor produto ou serviço alternativo.  

 Os autores destacam como cenário motivacional: 

 Compra e venda: Usuário sem acesso a chat e sem conhecimentos computacionais ou de 

termos técnicos, dispondo de uma classificação baseada em Idade, Localização e Categoria 

de uso de computadores; 

 Agilizar e facilitar a transação eletrônica, a fim de prever que nenhuma transação seja 

perdida por falhas técnicas ou por dificuldades que o usuário encontraria para comprar o 

produto requerido; 

 Oferta de Serviços: Diminuir o tempo de procura e o tempo de interação entre o usuário e o 

sistema que oferece o serviço, a fim de agilizar as transações e garantir a eficiência do 

produto. 
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 No contexto do usuário, esses autores propõem a criação de um grupo de usuários similares 

direcionando a eles os produtos ou serviços mais relevantes na pesquisa, incluindo as seguintes 

informações: 

 Perfil pessoal (altura, idade, peso etc.); 

 Status social (rendimentos, profissão, localização etc.); e 

 Estilo de vida (esportista, empresário, preferências de produtos etc.). 

No contexto de produtos ou serviços, eles sugerem a criação de uma lógica de 

reconhecimento da relevância do que o usuário busca baseado na quantidade de procura e venda. 

Incluindo informações relevantes às características dos produtos ou serviços como: preço, marca, 

tempo de execução, modelo, fabricante etc. 

 

Figura 16. Esquema Contexto Usuário / Produto.  

Fonte: Adaptado Prashant et all. (2005). 

Neste trabalho foram aplicadas medidas de similaridades globais para as características dos 

usuários, com base no seguinte algoritmo em relação ao usuário ativo: 
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 u1,u2,u3...um – para identificar usuários semelhantes na base; 

 f1,f2,f3...fp – representa as características associadas com o produto; 

 Sim(ua,ui) – para denotar a similaridade entre o usuário ua e o usuário ui; 

 wij – denota o peso da característica designado pelo usuário ui para a característica fj; 

Então a característica predita para o usuário ativo ua para a característica fj é dada por: 

P(a,j)=wj = kΣsim(ua,um) * (wmj_wm) Equação 2 

P(a,j)=wj = kΣsim(ua,um) * (wmj_wm) onde: wj é o significado do peso por idade para a 

característica fj  e wm é o significado do peso por idade designado para o usuário um,  k é um fator 

de normatização. 

3.3 O SITE DA INTERNET DA GATES RUBBER 

O’Brien (2006) apresenta um exemplo de aplicação de e-commerce referente a Gates Rubber 

Companny, uma subsidiária integral da Tomkins PLC, sediada em Denver, que é fabricante global 

de peças de borrachas, de fibras e de sistemas para o mercado automotivo e industrial. A empresa 

de 2,5 bilhões de dólares emprega aproximadamente 23.000 pessoas em 70 fábricas e 20 centros de 

distribuição em 18 países. A Gates vende seus produtos através de 150.000 distribuidores, 

intermediárias, concessionárias e também diretamente a fabricantes que incluem produtos Gates 

como componentes em seus produtos. 

A estratégia de e-commerce da Gates é combinar marketing com sistemas de processamento 

de transições. Seu website é projetado para atrair os usuários ao site e convertê-los a clientes. As 

seguintes características do seu site na Internet ilustram esta filosofia: 

 O Gates Racing Game (jogo de corrida da Gates), onde os visitantes aprendem 

sobre as características das correias transmissoras da Gates enquanto competem uns 

contra os outros. 
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 Easy Agent, um sistema que recomenda produtos aos clientes com base em suas 

necessidades. 

 Uma calculadora que compara os custos de compra e manutenção do produto 

polychain versus esteira transportadora sobre cadeia de roletes. 

 Um catálogo online para peças de veículos fabricadas pela Gates. 

 Um sistema para engenheiros e distribuidores que ajuda a automatizar o projeto de 

correias transmissoras. 

O site também inclui um sistema de aquisição de suprimentos chamado PawrePro, no qual 

os parceiros da Gates podem encomendar produtos e verificar os níveis de estoque, disponibilidade 

do produto e situação dos seus pedidos. 

3.4 MODELAGEM E DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA HELP-

DESK 

Cavalari e Costa (2009), propõem aplicação do RBC para auxiliar a solução de problemas 

voltados para sistemas de help-desk. Enfatizam que esses sistemas podem ser considerados como 

um setor da empresa, nos quais são endereçadas todas as questões, dúvidas advindas de usuários e 

são propostas soluções para esses problemas, tendo como principal característica ser um sistema 

facilitador de informação. 

Os autores dividiram a implementação do projeto em três partes: 

 Banco de dados: responsável por armazenar todas as informações relevantes, tais 

como: chamadas em aberto; solução de problemas anteriores; e quantidade de 

chamadas atendidas em um determinado período; 

 Interface do usuário: meio pelo qual os usuários interagem com o sistema. É pela 

interface que o usuário solicita o suporte e verifica pendências anteriores; e 

 Interface do suporte: onde a equipe interge como o sistema tendo acesso às chamadas 

realizadas pelos usuários, às soluções anteriores e os dados estatísticos sobre 

usuários e equipamentos. 
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A Figura 17 apresenta a arquitetura implementada através do emprego do RBC acoplado ao 

uso de regras. 

 

Figura 17. Arquitetura Web Help-Desk Utilizando RCB e Regras. 

Fonte: Cavalari; Costa (2009). 

Nessa arquitetura, o servidor Web é responsável por ser a interface entre o usuário e o 

suporte. O sistema funciona da seguinte forma, ao necessitar de suporte, o usuário se conecta a 

Internet e acessa o suporte (1) através do servidor Web da empresa. Em uma primeira instância, o 

sistema tentará responder diretamente à indagação do usuário através de busca à base de regras (2), 

que soluciona problemas que ocorrem com maior freqüência (3, 9).  

Quando o sistema não consegue uma resposta direta para o problema do usuário, isto 

significa que, em uma primeira instância, não existe qualquer regra na base de regras capaz de 

responder exatamente à indagação feita. O passo seguinte será tentar obter da base de casos um caso 

que seja semelhante ao problema trazido e cuja solução possa ser utilizada para a situação desse 

usuário. Assim, o sistema realiza uma busca na base de casos e recupera aqueles casos que mais se 

assemelhem ao problema trazido pelo usuário (3). 
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Os casos resgatados são apresentados ao usuário, dispostos em ordem de semelhança e 

segundo algum critério de similaridade (9). Se, porém, o problema trazido também não estiver 

previsto na base de casos, este problema é inserido da base de ocorrências (4) e repassado para a 

equipe de atendimento (5). Ao resolver rapidamente o problema, uma resposta é enviada ao usuário 

(6, 9). Só então, quando a equipe de atendimento não puder resolver o problema, poderá acionar a 

equipe de consultores (7,8). Cabe ainda à equipe de consultores a responsabilidade da inclusão de 

novos casos para povoarem a base de casos (10) de modo a permitir a aprendizagem do sistema. 

Estes casos podem ser extraídos a partir de uma base de ocorrência (casos reais) ou hipoteticamente 

criados (casos abstratos). 

3.5 EMPREGO DE RBC PARA RECUPERAÇÃO INTELIGENTE DE 

INFORMAÇÃO 

Beppler (2002) propõe a construção da memória das buscas aos sites na forma de casos de 

consulta e aplicação do RBC para utilização destas interações passadas como subsídio em novos 

processos de consulta. O método proposto originou a ferramenta RBNet, a qual, foi aplicada ao site 

de busca do “Diretório do Grupos de Pesquisa no Brasil”, projeto do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq). A ferramenta permite que usuários interessados 

em grupos de pesquisa possam encontrar com mais rapidez o que desejam, quando o uso das 

interações semelhantes registradas na base de casos é aplicado.  

A Figura 18 apresenta a arquitetura conceitual do sistema RBNet. 
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Figura 18. Arquitetura conceitual do sistema RBNet. 

Fonte: Beppler (2002). 

Nessa arquitetura os elementos genéricos para sua aplicação são o site de buscas, repositório 

de informações e páginas de resultados. Estes três elementos estão presentes em qualquer site 

Internet que disponibiliza informações.  

O site de busca caracteriza a interface pela qual os usuários declaram a informação que 

desejam obter. Deste, todos os parâmetros podem servir de atributos para os casos tratados no 

RBNet.  

O repositório de informações consiste no local onde residem os dados disponíveis no site. 

Estes podem estar em base de dados relacional, diretório de páginas HTML ou qualquer local com 

informações digitais. O terceiro elemento presente em todo site de buscas é a página de resultados. 

Trata-se do conjunto de páginas montadas pelo site com os resultados das buscas realizadas. 
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O segundo conjunto de elementos traz os componentes do RBNet. O primeiro é o processo 

de tornar os parâmetros de busca do site como atributos dos casos. O mesmo ocorre para os 

resultados das consultas. O RBNet tem o elemento de Interface RBNet, que apresenta casos 

semelhantes e permite que o usuário recupere o histórico destas consultas sempre que desejar. O 

último elemento do RBNet é o Banco de Casos Anteriores, onde são armazenadas consultas 

passadas. 

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a análise dos estudos de casos citados, percebeu-se que as aplicações  que utilizam e-

commerce podem ter inúmeros benefícios como: agilidade nos processos de negociação, reduções 

de custos relacionados a comunicação entre empresas e aumento de vendas. A inserção das técnicas 

de RBC nestas aplicações, além das vantagens citadas anteriormente, pode proporcionar o uso de 

fatos já ocorridos para auxiliar na solução de novas ocorrências. 

No próximo capítulo é apresentada a RAMA, que é o protótipo no qual procurou-se aplicar 

os conceitos de SI, BI, e-commerce e RBC. O capítulo inicia com uma visão geral do protótipo, 

juntamente com a arquitetura que representa a idéia do projeto, sendo completada com a 

modelagem e finaliza mostrando as tecnologias que envolveram o projeto, bem como detalhes da 

implementação. 
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4  PROJETO 

Neste capítulo serão apresentados os detalhes do projeto, sendo que a idéia inicial era que o 

protótipo atendesse a rede como um todo, ou seja, a troca de informações entre: empresas e 

empresas; clientes e empresas; e empresas e fornecedores. Após várias análises e refinamentos 

elaborou-se um modelo para atender a comunicação entre empresas e fornecedores, na questão 

relacionada a pedidos de compra. 

4.1 DESCRIÇÃO 

Propõe-se a elaboração de uma rede de interligação entre empresas do setor de mecânica 

automotiva, denominada simplesmente de RAMA (Rede Aliança de Mecânica Automotiva), 

aplicando técnicas de Inteligência Artificial para auxiliar as empresas do setor na troca de 

informações relacionadas aos processos de compras. 

Para este trabalho a proposta era que façam parte da RAMA as empresas que já estão 

inseridas no núcleo estadual de Santa Catarina e as que ainda não participam. O objetivo da 

formação da rede era oferecer uma ferramenta computacional, que pudesse estabelecer um vínculo 

de troca de informações entre as empresas, objetivando a excelência na prestação de serviços e 

organização de toda a infraestrutura operacional e administrativa das empresas que formam a rede. 

4.1.1  Modelo de formação da RAMA 

O protótipo apresenta o seguinte modelo de formação da rede, no qual atuam sobre a RAMA 

dois principais agentes externos: fornecedores e empresas. Ambos estão interligados em um sistema 

de informação da rede, com o objetivo de gerenciar todos os processos de comunicação entre eles. 

A RAMA será composta por: 

 Núcleo central, sistema de informação da rede que compõe a rede em si; 

 Empresas de uma determinada região que fazem parte da rede central; 

 Fornecedores que revendem seus produtos ou serviços para o núcleo central ou 

empresas; e 
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 RBC, módulo que irá auxiliar a rede na definição dos pedidos.  

Na Figura 19 observa-se a arquitetura do protótipo e seus principais elementos. 

 

Figura 19. Arquitetura do protótipo 

É nas empresas que ficarão os pontos de inicialização e alimentação dos dados utilizados em 

todas as operações que poderão ser realizadas na rede, no caso o envio dos pedidos.  

Os fornecedores são, em geral, fabricantes e/ou distribuidores de auto peças que colocarão 

seus produtos a disposição das empresas da RAMA. Afinal, um dos grandes problemas enfrentados 

pelas empresas é o alto custo na aquisição dos produtos, sendo que algumas vezes não há como ter 

uma maior margem de lucro sobre um determinado produto justamente por causa deste custo 

elevado, recuperando os custos operacionais da empresa apenas na cobrança da mão-de-obra. 

Isto se dá porque as empresas adquirem seus produtos em pequenas quantidades, algumas 

trabalham justamente com o chamado “estoque zero” no qual os produtos são adquiridos apenas 

conforme as necessidades do momento. Assim, os custos dos produtos tornam-se maiores, pois, 

além de não conseguirem ou obterem poucos descontos nos valores, o prazo para o pagamento junto 

ao fornecedor também é pequeno. Assim, este custo maior e prazo menor são repassados ao cliente, 

encarecendo todo o processo. 
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A RAMA será utilizada também para reunir estes pedidos de compras das empresas. Assim, 

agrupando todos os pedidos em uma central de compras as empresas têm maior poder de compras, 

conseguindo maiores descontos junto aos fornecedores e prazos melhores. 

Desta a forma, a central de compras ficará responsável para receber os pedidos efetuados 

pelos clientes, fazendo os devidos agrupamentos dos mesmos. As técnicas de RBC irão auxiliar a 

rede a determinar qual o possível ou possíveis fornecedores aptos a efetuarem a venda. 

É na base de dados que ficarão armazenadas todas as informações relacionadas à rede, já na 

base de casos ficarão armazenados os casos retidos pela aplicação do RBC. 

4.2 MODELAGEM DO SISTEMA 

Durante a modelagem do sistema foram definidos a estrutura, os índices e o tipo de 

integração a ser realizado no protótipo, atendendo aos aspectos necessários para uso da técnica de 

RBC que vai desde a recuperação até a retenção do caso.  

Através da técnica de RBC, o sistema apresenta os fornecedores que estão aptos para 

efetuar a venda de determinados pedidos. O modelo se baseia no cruzamento entre os casos, 

contendo vários atributos específicos para a seleção dos itens pedidos. Com a seleção de 

determinado item pedido, o sistema estará simulando uma negociação de compra e venda entre 

cliente e fornecedor. Sendo assim, o modelo possibilita que ocorra o e-commerce entre as empresas 

clientes e as empresas fornecedoras que fazem parte da rede, possibilitando a transparência e 

confiabilidade no processo.  

As características relacionadas a cada item a ser pedido são selecionadas por variáveis que 

representam informações relevantes ao pedido, obtidas através da base de dados da rede para base 

de casos. Na Tabela 3 pode-se observar a lista das variáveis e seu tipo de dados 

Tabela 3. Definição dos tipos 

Variável Tipo 

Local Integer 

Valor Real 

Quantidade Real 

Urgência String 

Aceitação String 
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Decidiu-se por essas variáveis por serem informações relevantes na obtenção de casos 

similares, bem como no aprendizado do sistema RBC. A retenção de casos implica no aprendizado 

do sistema. Para que o modelo proposto possa exercer essa função, há necessidade da definição de 

uma medida de similaridade.  

O limiar de recuperação sugerido para o protótipo é de 90% de similaridade. Tal medida foi 

discutida em reuniões realizadas com dirigentes e consultores do NEASC, visto que, são as partes 

mais interessadas no processo, os dirigentes do núcleo também são empresários do setor de 

mecânica automotiva. Já os consultores auxiliam as empresas em seus processos técnicos, 

administrativos e gerenciais, estes entendem que no processo de compras, para que uma 

determinada negociação possa servir de base para uma outra, as variáveis analisadas tem que ter 

uma proximidade alta.  

A Tabela 4 a seguir permite entender o motivo pelo qual se escolheu tais variáveis, através 

de uma breve justificativa. 

Tabela 4. Justificativa das variáveis 

Variável Justificativa 

Local O local é considerado a região que determinado cliente 

se encontra. Um determinado fornecedor pode atender 

diversas regiões. A proximidade entre fornecedores e 

compradores pode acarretar menores custos e mais 

agilidade na entrega.    

Valor O valor representa o custo monetário unitário de 

determinado item. Determinado item pode ser oferecido 

por vários fornecedores e com valores diferentes, sendo 

uma informação de grande importância pelo fato de 

estar ligada diretamente com a questão financeira. 

Quantidade Representa a quantidade pedida de determinado item, a 

qual terá influência no valor total do pedido. 

Urgência Urgência é a necessidade que determinada empresa tem 

em receber determinado pedido. 

Aceitação Determinado fornecedor por algum motivo de 

negociações anteriores, pode não aceitar efetuar a venda 

para determinado cliente. 
 

Foi proposto o percentual de 90% de similaridade como limiar de recuperação dos casos, 

sendo que é recuperado apenas um caso, ou seja, o caso com maior similaridade. Para recuperação 

deste caso, foi escolhida a métrica de similaridade global do vizinho mais próximo (Nearest 
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Neighbour weighted), devido ao fato de se tratar de uma função que mede numericamente os graus 

de similaridade entre dois casos. Esta técnica, que consiste na identificação das características 

(variáveis) essenciais para a solução do problema, faz a medida da distância entre o novo caso e os 

casos já existentes na base de casos. 

Para cada variável foi definida uma métrica de similaridade local, que tem como requisito 

importante o seu peso. O protótipo permite o cadastro desses pesos, podendo ser alterados caso haja 

necessidade. A Tabela 5 apresenta os pesos atribuídos inicialmente, que também foram indicados 

pelos consultores e dirigentes do NEASC com objetivo de tornar o sistema mais adaptado para a 

rede. 

Tabela 5. Medida de similaridade (métrica) 

Variável Peso 

Local 0,90 

Valor 0,90 

Quantidade 0,80 

Urgência 0,20 

Aceitação 0,90 
 

As variáveis local, valor e quantidade utilizam a similaridade local do tipo interval, 

possibilitando determinar uma faixa de intervalo na qual é calculada a proximidade entre os valores. 

As demais variáveis são valores enumerados, o que torna mais adequado o uso da similaridade local 

equal, onde é comparado se os valores são iguais entre os casos. 

4.2.1  Sistema de gerenciamento REGENT 

É um sistema de automatização para centros automotivos e similares que busca melhorar os 

resultados da empresa, pois fundamenta as decisões gerenciais em informações atualizadas e reais. 

O REGENT está implantado em grande parte das empresas que fazem parte do NEASC, o que 

contribuiu para que a RAMA viesse a utilizá-lo no envio dos pedidos.   

Os principais controles do REGENT são: 

 Cadastros: permite a entrada de dados que vai gerar as principais informações do 

sistema. 
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 Vendas: controla as informações referentes aos documentos emitidos em razão dos 

serviços prestados e produtos vendidos. 

 Financeiro: controla contas a pagar e a receber, controle bancário e de cheques 

recebidos e emitidos. As informações geradas a partir deste controle mostram a 

situação financeira atual e futura auxiliando o administrador na tomada de decisões. 

 Estoque: disponibiliza informações atualizadas sobre a movimentação de produtos. 

Informa sobre os produtos que precisam ser adquiridos pela empresa quando a 

quantidade em estoque alcança um número mínimo de unidades. Permite o envio do 

pedido de itens para a RAMA. 

 Horas: controla o tempo utilizado durante a execução do serviço, gerando relatórios 

de produtividade dos funcionários.  

 Clientes: controla informações de permuta, gera campanhas com mala direta e emite 

relatórios com o índice de satisfação dos clientes.  

A principal função do sistema REGENT na rede é possibilitar o envio dos pedidos de 

compra para a RAMA. Para que tal processo possa ocorrer há a necessidade de que os dados 

relacionados a clientes e produtos sejam compatíveis com os da RAMA. O sistema REGENT 

disponibiliza em seus controles de configuração, campo para que seja informado o código da 

empresa na rede. Disponibiliza também, em seu menu de estoque, opção para que o usuário possa 

efetuar o vínculo dos produtos de sua base de dados com a base da RAMA, evitando dessa forma 

que os dados enviados para a rede sejam incompatíveis.  

Na Figura 20 pode-se observar o relacionamento que o módulo de estoque do sistema 

REGENT possui com a RAMA. 
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Figura 20. Relacionamento entre Empresa, REGENT e RAMA. 

O sistema REGENT disponibiliza através do módulo de estoque as opções necessárias para 

que os pedidos de compra possam ser enviados para a RAMA. 

Para a modelagem do sistema foi escolhido a UML (Unified Modeling Language), que 

consiste em uma Linguagem de Modelagem Unificada que proporciona a especificação, 

visualização, construção e documentação de artefatos de desenvolvimento de sistemas. A UML 

permite demonstrar as formas para representar um software nas suas diversas fases de 

desenvolvimento, tornando possível separar a codificação propriamente dita da análise do sistema 

(MEDEIROS, 2004). 
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A UML é uma abordagem de notação muito utilizada para descrever soluções orientadas a 

objetos. Ela pode ser ajustada para se adequar a diversas etapas de desenvolvimento e ciclo de vida 

de software. Ela dispõe de diversos diagramas como os diagramas de casos de uso, diagramas de 

seqüência, diagrama de colaboração, diagramas de pacotes, diagramas de componentes, diagramas 

de implementação que objetivam a especificação, visualização e documentação de um determinado 

software (PHEEGER, 2004). 

4.2.2  Levantamento de Requisitos 

Os requisitos de um sistema, também chamados de requerimento de software ou de 

requisitos funcionais, devem ser elaborados no início de um projeto de sistema ou software. Nesta 

etapa devem ser capturadas as intenções e necessidades que atendam e satisfaçam plenamente a 

equipe desenvolvedora e os clientes ou usuários do sistema a ser desenvolvido (REZENDE, 2005). 

Os requisitos não funcionais apontam propriedades e restrições do sistema e não suas 

funções (PHEEGLER, 2004). 

Segundo Pressman (2006), o funcionamento do negócio é especificado pelas regras de 

negócio, que são características de qualidade a serem consideradas e estão relacionadas às suas 

funcionalidades. 

Foram levantados os requisitos funcionais com o objetivo de especificar o que o sistema 

deve ou não fazer. Tais requisitos são divididos em: Funcionais, ver Apêndice A; Não funcionais, 

ver Apêndice B; e Regras de negócio, ver Apêndice C. 

4.2.3  Diagrama de Caso de Uso 

Os casos de uso são definidos do ponto de vista de Atores, que podem estar fazendo o papel 

de pessoas ou coisas que interagem entre si para que algo seja realizado, da mesma forma que 

ocorre num palco de peças de teatro, onde os atores representam diversos papéis (MENDONÇA, 

2001).  

Um ator pode ser definido como qualquer coisa que estimula, solicita ações e eventos de 

comunicação com o sistema, no qual cada ator tem seus objetivos quando utiliza o sistema, podendo 

participar de vários casos de uso (PRESSMAN, 2006). 
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Na Figura 21 é demonstrado o caso de uso da RAMA, elaborado para permitir uma visão 

geral do relacionamento entre os atores e os casos de uso. 

 

Figura 21. Diagrama de caso de uso da RAMA 
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O sistema REGENT é responsável por todo o gerenciamento das empresas, destacando nesta 

etapa somente sua relação com a rede, é composto por um ator e quatro casos de uso. O sistema 

RAMA é composto por três atores e sete casos de uso. A seguir estão descritos cada ator: 

 O ator cliente será representado por um usuário da empresa, que irá obter o 

acesso de suas opções no sistema REGENT e no sistema RAMA informando seu usuário 

e senha, ficando responsável pelas operações efetuadas com o seu uso.  

 Fornecedor: Empresa que irá disponibilizar para a rede os produtos a serem 

comercializados. 

 Administrador: pessoa responsável por incluir novos registros, administrar 

clientes e fornecedores. 

Os casos de uso do sistema REGENT são descritos no Apêndice D. 

4.3 IMPLEMENTAÇÃO DO PROTÓTIPO 

Nos tópicos anteriores deste capítulo foram abordados quesitos relacionados a modelagem 

para o desenvolvimento do protótipo. Na implementação são focados os esforços voltados para a 

construção do software. 

Phegleer (2004) destaca que todo o esforço concentrado no projeto de um sistema tem 

pouco valor se a modularidade não for trazida para a sua codificação. As características 

destacadas no projeto também deverão estar presentes na programação, de modo que os 

algoritmos, funções, interfaces e estruturas de dados possam ser facilmente identificados, da 

modelagem para o código e vice-versa.  

Para melhor representar a implementação do protótipo elaborou-se diagramas UML 

facilitando o entendimento do sistema. A seguir apresenta-se o diagrama pacotes, de classes, de 

seqüência, bem como o modelo entidade e relacionamento. 
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4.3.1  Diagrama de pacotes 

O diagrama de pacotes é um recurso utilizado para demonstrar o agrupamento das classes do 

sistema, ilustrando assim a sua arquitetura. Os pacotes são divididos de forma lógica, sendo que no 

diagrama é apresentada a dependência entre eles. 

Pode-se observar na Figura 22 os diversos pacotes sendo eles: com.easywork.jsf, 

com.easywork.domain, com.easywork.service e com.easywork.facade. O pacote com.easywork.jsf 

contém classes com a função de ligar a interface com a aplicação, tornando possível a interação 

entre o usuário e o sistema, com a implementação de vários métodos, como o registro de um novo 

usuário. O pacote com.easywork.domain é composto pelas classes que representam as entidades 

utilizadas. O pacote com.easywork.service contempla as classes com os componentes de negócio 

onde são aplicados a lógica necessária para a solução das necessidades da rede.  

 

Figura 22. Diagrama de Pacotes 

4.3.2  Diagrama de Classes 

No diagrama de classes do protótipo estão representas todas as classes com suas respectivas 

relações. Para tornar a elaboração do protótipo mais organizado, o desenvolvimento de sua 
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modelagem baseou-se no padrão MVC (model view controller), possibilitando fazer a separação da 

parte lógica da aplicação (model), da interface (view) e também do fluxo da aplicação (controller). 

A Figura 23 mostra somente a parte lógica (model), no queal estão os atributos utilizados no 

sistema, onde é possível observar os relacionamentos entre os diversos objetos que compõem a 

RAMA.  

A classe “município” está associada à classe “região”, desta forma um município pertence 

ou está localizado em uma determinada região.  

A classe “endereço” está associada às classes “município”, “bairro” e “logradouro”, ambas 

proporcionam o registro de endereço.   

As classes “cliente” e “fornecedor” estão associadas à classe “endereço” representando que 

ambos pertencem a um determinado endereço.  

A classe “clientenaoacito” está associada às classes “fornecedor” e “cliente” que identifica 

quais possíveis clientes o fornecedor não aceita. 

A classe “pedido” está associada a “cliente” para indicar que o pedido pertence a 

determinado cliente, também está associada a classe “statuspedido” utilizada para verificar o estado 

em que o pedido se encontra (aberto, licitado ou encerrado).  

A classe “itempedido” agrega a classe “pedido” que identifica em qual pedido o item está 

inserido, associa a classe “produto” para estabelecer qual produto faz parte do item pedido.  

A classe “fornecedorproduto” está associada à classe “produto” para representar o produto 

que está sendo fornecido, agrega a classe “fornecedor” indicando qual é o fornecedor. 
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Figura 23. Diagrama de Classes da RAMA 
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4.3.3  Diagrama de Seqüência 

A seqüência de processos do sistema é apresentada no diagrama de seqüência, possibilitando 

visualizar os processos e como os objetos colaboram em um determinado período de tempo. Na 

Figura 24 é mostrada a seqüência de envio de um pedido.  

 

Figura 24. Diagrama de Seqüência envio de pedido 

O cliente através do sistema REGENT seleciona os itens para o envio de pedido. O sistema 

REGENT coloca os itens no schema XML e envia pra RAMA, esta por sua vez pega os dados do 

schema XML, efetua as devidas validações e persiste o pedido na base de dados da RAMA. Na 

Figura 25 é mostrada a seqüência de monitoração de pedidos.  

 

Figura 25. Diagrama de monitoração de pedido 
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 Após os itens serem enviados para a rede e terem alcançado a quantidade mínima estipulada 

na base de dados para que seja disparado um pedido, a rede busca através da aplicação do RBC os 

pedidos mais similares na base de casos, encaminhando o pedido para o fornecedor que obteve a 

maior similaridade.   

4.3.4  Modelo Entidade Relacionamento (MER) 

Segundo Machado (1996), o MER destina-se principalmente na representação de projetos de 

banco de dados, podendo auxiliar também o desenvolvimento de outros projetos. Destaca que um 

dos principais objetivos da aplicação do MER é possibilitar a representação de uma visão única, não 

redundante e resumida dos dados de uma aplicação. 

A modelagem de dados foi desenvolvida com a ferramenta Power Designer, utilizada para 

criação de diagramas de modelagem voltada para banco de dados.  

O diagrama da Figuras 26 mostra as tabelas, atributos e relacionamentos do sistema 

REGENT em relação a sua aplicação na RAMA. 

 

Figura 26. Modelo Entidade-Relacionamento REGENT 
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A seguir é descrita cada entidade do modelo acima: 

  “Tempresa” possibilita a inclusão dos dados da empresa, que será considerado um 

cliente na RAMA; 

  “Tproduto” permite o registro de todos os produtos que a empresa comercializa; 

 “TVinculoRAMA”, esta entidade visa proporcionar a integridade das informações 

em relação aos itens enviados para a RAMA. Sua função é manter o vínculo dos 

produtos da empresa com os produtos da rede; 

 “TPedidoRAMA”, mantém os dados dos pedidos efetuados pela empresa; e 

 “Titenspedido” permite o registro das informações em relação ao pedido e os 

produtos solicitados em cada pedido efetuado.  

O diagrama da Figuras 27 mostra as tabelas, atributos e relacionamentos da RAMA em 

relação a sua aplicação na rede. 
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Figura 27. Modelo Entidade-Relacionamento RAMA 

A seguir é descrita cada entidade do modelo da RAMA: 

 “Bairro” possibilita a inclusão dos bairros que serão utilizados na formação dos 

endereços; 

 “Logradouro” possibilita a inclusão de ruas, avenidas, etc, que também irão compor 

os endereços; 
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 “Regiao”, esta entidade permite o registro das regiões onde os municípios se 

localizam e também as regiões atendidas pelos fornecedores; 

 “Municipio” onde são registrados os dados referente às cidades cadastradas; 

 “Endereco” onde são relacionados os logradouros, bairros e município que irão 

compor os endereços; 

 “Regiaoatendida” permite manter os vínculos com as regiões atendidas pelos 

fornecedores; 

 “Cliente” mantém os dados dos clientes que fazem parte da rede; 

 “Fornecedores” possibilita a inclusão dos registros dos dados relacionados aos 

fornecedores que participam da rede; 

 “Produto” permite o registro das informações relacionadas aos produtos 

disponibilizados na rede; 

 “Clientesnaoaceitos” permite manter o vínculo entre os clientes e fornecedores, 

determinado fornecedor por algum motivo e por determinado período, pode não 

querer disponibilizar vendas para determinado cliente; 

 “Fornecedorproduto” permite manter os vínculos e valores relacionados aos 

produtos oferecidos pelos fornecedores na rede; 

 “Pedido” mantém as informações relacionadas aos pedidos efetuados pelos clientes 

que participam da rede; 

 “Itempedido” permite manter os vínculos entre os pedidos e os produtos em relação 

aos pedidos efetuados; 

 “Usuário” mantém os dados relacionados aos usuários cadastrados na RAMA; 

 “Grupo” permite registrar as informações relacionadas aos grupos de usuários do 

sistema; e 
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 “PesosRBC” possibilita a inclusão dos registros que irão representar as variáveis e 

os pesos. 

4.3.5  Tecnologias para o Desenvolvimento 

Tendo identificado as principais características para implantação do projeto, definiu-se as 

principais ferramentas aplicadas no desenvolvimento. A seguir são apresentados os esquemas onde 

podem ser visualizadas as funcionalidades, bem como a arquitetura de implementação do protótipo 

com as respectivas tecnologias empregadas. 

4.3.5.1 Tecnologias aplicadas no desenvolvimento do sistema REGENT 

O sistema REGENT teve sua primeira codificação desenvolvida no Delphi 3.0, passando 

pelas outras versões no decorrer do tempo, até chegar no Delphi 2007. Como gerenciador de banco 

de dados utiliza o Firebird 1.5. 

O esquema da Figura 28 apresenta a estrutura das tecnologias empregadas na implementação 

do sistema REGENT.    

 

 

Figura 28. Esquema da estrutura do sistema REGENT 

O ambiente de programação Delphi é baseado na linguagem de programação Object Pascal, 

oriunda da linguagem Pascal, a qual foi projetada em 1969 por Niklaus Wirth, professor do Instituto 



84 

 

Politécnico Federal da Universidade de Zurique. O nome Pascal foi colocado em homenagem ao 

filósofo e matemático francês Blaise Pascal. 

O Delphi é muito utilizado no desenvolvimento de aplicações desktop, multicamada e 

cliente-servidor, compatível com os mais conhecidos gerenciadores de banco de dados do mercado. 

As aplicações desenvolvidas através do Delphi podem atingir diversos tipos de projetos, 

abrangendo desde serviços a aplicações Web e CTI (Computer Telephony Integration) que é uma 

tecnologia que permite a interação entre computadores e telefones (MEDEIROS, 2006). 

No início de 1995, foi lançado pela Borland o ambiente de programação Delphi 1.0 para o 

ambiente Windows, trazendo a potencialidade do ambiente de programação Turbo Pascal 7.0 e o 

conceito de programação visual existente no ambiente Windows. A partir daí surgiram novas 

versões acompanhando as inovações tecnológicas, atualmente está na versão Delphi 2010. 

O Firebird é enquadrado como software livre, um dos principais motivos para o uso dele no 

sistema REGENT, não onerando mais custos na sua implantação nos clientes finais. 

O Firebird é um banco de dados cliente servidor relacional compatível com SQL-ANSI-92, 

ele foi desenvolvido com o propósito de ser independente de plataforma e sistemas operacionais. 

Sua instalação não requer grandes servidores com alta capacidade de armazenamento, o uso de 

memória não é grande quando utilizado em condições normais. Seu desenvolvimento teve início em 

1985 por uma equipe de engenheiros da DEC (Digital Equipament Corporation), a partir dessa data 

passou por várias fases de desenvolvimento nas quais foram introduzidas muitas características, 

entre elas: Acesso nativo a driver JDBC; Confirmação automática de serviços; Replicação; 

Tratamento de tipos especiais blob’s;  e Sistemas de eventos (FIREBIRDSQL, 2007). 

4.3.5.2 Tecnologias aplicadas no desenvolvimento do sistema RAMA 

Para o desenvolvimento do protótipo optou-se pela linguagem de programação Java, visto 

que possui características relevantes, principalmente a tecnologia J2EE (Java 2 Enterprise Edition), 

que permite a implementação de aplicações voltados para Web (SUN MICROSYSTEMS, 2009). A 

plataforma J2EE necessita de um servidor para a hospedagem, no qual foi usado o servidor de 

aplicações Glassfish. O ambiente de desenvolvimento utilizado foi o Netbeans por possuir os 

plugins e bibliotecas necessárias para a programação do protótipo, tais como: hibernate, JSF (Java 
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Server Faces), e jColibri. O esquema da Figura 29 apresenta a estrutura das tecnologias empregadas 

na implementação do sistema RAMA. 

 

Figura 29. Esquema da estrutura do sistema RAMA 

 

O Java, que teve seu lançamento público em 1995, é uma plataforma completa de 

desenvolvimento criada pela Sun. Vinha sendo desenvolvida desde 1991 sendo chamada de Oak, 

liderada por James Gosling, cujo foco principal visava os dispositivos eletrônicos. Sua idealização 

propunha uma solução que facilitasse o desenvolvimento de aplicativos portáveis através de uma 

linguagem de programação simplificada, segura, orientada a objetos, com uma extensa API e um 

ambiente de execução portável. Para atingir a questão da portabilidade, empregou-se a idéia de uma 

máquina virtual que executa um código de máquina próprio. Essa máquina virtual traduz os 

comandos para a plataforma específica, com isso, ganha-se independência de plataforma. Com essa 

proposta o Java começou a ganhar espaço nas aplicações Web, pois qualquer navegador em 

qualquer sistema operacional pode rodar a mesma aplicação sem a necessidade de alteração de 

código (CAELUM, 2010). 

JSF é uma tecnologia que incorpora características de um framework MVC (Model View 

Controller) para Web e de um modelo de interfaces gráficas baseado em eventos. Por ter como base 

o padrão de projeto MVC, se destaca como principal vantagem sua clara separação entre a 

visualização e regras de negócio (modelo).  
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O objetivo do padrão MVC é dividir a aplicação em três camadas: Modelo; Visualização; e 

Controle. O modelo fica responsável por representar os objetos de negócio, manter o estado da 

aplicação e fornecer ao controlador o acesso aos dados. A visualização fica responsável por 

representar a interface, compondo a forma como os dados serão representados e encaminhando as 

ações dos usuários para o controlador. A camada de controle fica responsável por estabelecer a 

ligação entre o modelo e a visualização (GUJ, 2004). 

O controle no JSF é composto por um servlet denominado de FacesServlet, por arquivos de 

configurações, um conjunto de manipuladores de ações e observadores de eventos. O FacesServlet 

recebe as requisições da Web, redireciona ao modelo para então remeter uma resposta. Os arquivos 

de configurações são responsáveis por estabelecer associações, mapeamento das ações e definição 

de regras de navegação. Os manipuladores de eventos recebem os dados vindos da camada de 

visualização, acessam o modelo e então devolvem o resultado para o FacesServlet (GONSALVES, 

2010). 

O MySQL, constitui um banco de dados de código aberto com grande popularidade na 

comunidade de desenvolvedores. É caracterizado por: Seu rápido desempenho; Alta confiabilidade; 

Facilidade de utilização; Significativa economia de custos; e Alternativa segura para softwares de 

banco de dados proprietários. O MySQL Enterprise potencializa vários aplicativos de sistemas de 

transações críticos para os negócios: E-commerce on-line; Data warehousing; Sistemas de geração 

de relatórios; e Sistemas de análises (SUN MICROSYSTEMS, 2009). 

O GlassFish Enterprise Server, é um servidor de aplicações de código aberto de nível 

corporativo, desenvolvido pela Sun Microsystems para a plataforma Java EE (Java Entrprise 

Edition), e oferece: Desenpenho; Confiabilidade; Produtividade; e Facilidade de uso. Pelo fato de a 

implementação de referência Java EE ser contraída em código aberto o Glassfish elimina a 

dependência de fornecedores (SUN MICROSYSTEMS, 2009). 

 O Colibri foi desenvolvido em LISP (List Processing Language) e utilizava o LOOM 

(Ontology Markup Language) como tecnologia para representação do conhecimento. Destaca 

também que o sistema foi pouco utilizado fora do grupo de pesquisa onde foi desenvolvido. O 

jColibri herdou muitas características desse sistema, com o objetivo de ganhar mais espaço na 

comunidade.  
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Segundo Gaia (2007), o jColibri contém características que facilitam a manipulação de 

casos, motivo este que levou a sua escolha para as aplicações das técnicas de RBC no protótipo.  

Kraus (2009), destaca as principais técnicas de RBC associadas às tarefas do framework 

jColibri: 

 Recuperação dos casos mais similares (CBR Retrive Task); 

 Reutilização dos casos para resolver o problema (CBR Reuse Task); 

 Revisão do caso da solução proposta (CBR Revise Task); e 

 Aprendizado com a experiência (CBR Retein Task). 

O jColibri permite que os conceitos relacionados ao domínio possam ser mapeados às 

classes escritas em linguagem Java. Requisito fundamental, visto que a integração entre a 

ferramenta será feita com Java. A Figura 30 ilustra a integração do Java com o jColibri. 

 

Figura 30. Arquitetura em duas camadas do jColibri 

Fonte: Gaia (2007). 

 De acordo com Gaia (2007), a arquitetura de integração entre o jColibri e o Java tem como 

objetivo principal a separação entre duas camadas, chamadas de caixa preta e caixa branca. No qual 

a caixa preta refere-se a uma interface gráfica para elaboração de um sistema RBC, voltado para 
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não desenvolvedores, que ainda está em fase de desenvolvimento. A caixa branca é um ambiente 

aberto, onde o desenvolvedor tem acesso total ao programa fonte, contendo inclusive as classes 

utilizadas nos cálculos de similaridade. Tais classes serão incluídas na RAMA, proporcionando 

assim a recuperação de casos mais similares. 

4.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O SISTEMA RAMA 

No inicio do desenvolvimento do sistema foram aplicadas técnicas de EDI para tornar 

possível a comunicação estre a RAMA e o sistema Regent.  

Para aplicação das técnicas de RBC foi utilizado o framework  jColibri2 pelo fato deste 

permitir a utilização de suas classes, dessa foram possibilitando mais agilidade no desenvolvimento 

do protótipo.  

Nos primeiros testes utilizou-se uma base com dados hipotéticos, trazendo como resultado 

final qual o caso recuperado e a similaridade, dessa forma sendo possível verificar se a busca dos 

casos mais similares ocorria de forma correta, objetivando analisar a técnica de RBC. 
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5  DESENVOLVIMENTO DA RAMA 

Nesse capítulo são apresentadas as principais etapas de desenvolvimento baseadas no 

projeto proposto com a finalidade de atingir os objetivos da RAMA. 

Inicialmente foi criada a base de repositório de dados da RAMA. Foram efetuadas as 

devidas alterações nas entidades do sistema Regent, para proporcionar a integração entre os 

sistemas. Na seqüência foram definidos todos os esquemas de telas e menus e suas devidas 

implementações. 

5.1 ALTERAÇÕES NO SISTEMA REGENT 

Para possibilitar o envio de pedidos para a rede, se fez necessário a implementação de 

algumas adequações no sistema Regent.  

5.1.1  Equivalência de produtos 

A Figura 31 apresenta a interface utilizada para permitir a equivalência de produtos da 

empresa com a rede. Este processo permite que fiquem registrados na base de dados da empresa a 

relação entre seus produtos com os da RAMA. 

 

Figura 31. Equivalência de produtos 
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A equivalência entre os produtos da empresa com os da RAMA é necessária porque ambos 

podem ter uma codificação diferente. Conforme destaca a Figura 31, o produto óleo caixa tutela ZC 

80Y – BD 20 LT tem sua identificação na empresa como 7314 e na RAMA 6877. No momento de 

enviar o pedido para rede o código a ser utilizado tem que ser o 6877. 

5.1.2  Envio de pedidos 

O envio dos pedidos pode ser visualizado na Figura 32. O sistema disponibiliza uma 

interface na qual a empresa pode filtrar seus produtos com equivalência na rede e selecionar os itens 

desejados para a confecção dos pedidos.  

 

Figura 32. Envio de Pedidos 

 Ao selecionar a opção RAMA são carregados na tela os produtos que tem vínculo com a 

rede. Isto permite ao usuário selecionar os itens desejados, informar a quantidade e efetuar o envio.  

Para possibilitar que a empresa envie os pedidos e estes sejam aceitos na rede, o sistema 

Regent disponibiliza em seus menus de configuração campos para informar: Local de conexão na 

rede (servidor); e Código da empresa na rede.  
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5.2 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE RAMA 

Para permitir um relacionamento comercial entre empresas de auto mecânica e seus 

fornecedores, foi desenvolvido um protótipo atendendo os padrões de programação para Web. Este 

permite a realização dos diversos cadastros necessários para o seu devido funcionamento, 

proporcionando também o acúmulo dos pedidos recebidos, que através da aplicação da técnica de 

RBC, são indicados os melhores fornecedores para estarem efetuando os atendimentos. 

5.2.1  Usuários 

Fazem parte da rede os seguintes grupos de usuários clientes (auto mecânicas), fornecedores 

e administradores. Cada usuário consegue ter determinados acessos na rede, dependendo do grupo 

que está inserido. A primeira interface apresentada ao ser executado a RAMA é a de login, 

conforme Figura 33. 

 

Figura 33. Tela de login 

Ao fazer o acesso, o usuário é identificado no sistema, onde é apresentada uma interface 

com as suas opções. O usuário administrador tem uma visão geral de todo o sistema como destaca a 

Figura 34. 
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Figura 34. Usuário Administrador 

O usuário administrador é responsável por realizar todos os cadastros, conforme as opções 

do menu da Figura 34. Em relação aos pedidos pode fazer alterações ou exclusões caso haja 

necessidade. A Figura 35 destaca as opções do usuário fornecedor. 

 

Figura 35. Usuário Fornecedor 

Com o usuário fornecedor são disponibilizadas as opções de: Clientes não aceitos – com esta 

opção o fornecedor pode restringir algum cliente caso haja necessidade –; Produtos – com esta 
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opção o fornecedor pode informar quais produtos vai oferecer na rede, podendo também alterar seus 

devidos valores –; e Pedidos – nesta opção o fornecedor pode visualizar os pedidos que foram 

encaminhados pra ele através do RBC. 

A Figura 36 destaca o usuário cliente. 

 

Figura 36. Usuário Cliente 

   Após ter efetuado o envio dos pedidos para a rede o usuário cliente pode acompanhar o 

seu andamento através da opção pedidos no menu. 

5.2.2  Cadastros 

No sistema são disponibilizados os seguintes cadastros: Região; Endereço (compondo 

município, bairro e logradouro); Fornecedor; Cliente; Produto; e Usuário. Todos os cadastros da 

rede são efetuados pelo administrador do sistema, para garantir a integridade e fidelidade dos dados. 

A Figura 37 apresenta a interface do cadastro de clientes. 

 

Figura 37. Cadastro de Cliente 
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Todos os cadastros seguem o mesmo esquema de interface conforme a Figura 37, mudando 

apenas os campos para entrada dos dados, onde, em cada cadastro são disponibilizados os campos 

para suas devidas informações. O botão Salvar/Novo, salva um registro e deixa a interface 

preparada para a inserção de um novo registro. O botão “Salvar” grava o registro corrente. O botão 

“voltar” retorna para tela anterior. 

5.2.3  Pedido 

Os pedidos são enviados para a rede pelos clientes através do sistema Regent, os quais ficam 

armazenados na base de dados da RAMA. A consulta pode ser realizada por todos os usuários, 

porém, com restrições diferentes para cada nível de usuário.  

A Figura 38 apresenta a visão do pedido para o administrador. 

 

Figura 38. Visão do pedido para o administrador 
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Caso haja necessidade, o administrador do sistema tem privilégios para excluir ou alterar os 

dados de determinado pedido.  

Conforme destaca a Figura 38, a interface apresenta uma lista com os itens pedidos, 

mostrando a descrição, a quantidade e o fornecedor para quem o pedido foi alocado. Esta última 

coluna estará em branco caso o item ainda não tenha sido alocado para nenhum fornecedor. 

A Figura 39 apresenta a visão do pedido para o fornecedor. 

 

Figura 39. Visão do pedido para o Fornecedor 

A interface oferece para o fornecedor três opções para consultar pedidos: 

 Mostrar somente aprovados, esta opção carrega para a lista de pedidos somente os 

que já foram aprovados, ou seja, já houve a negociação entre as partes interessadas; 

 Mostrar somente não aprovados, com esta opção são carregados para a tela os 

pedidos que estão em fase de negociação; e 

 Mostrar todos, com esta opção é visualizado na tela todos os pedidos aprovados ou 

não.  

O fornecedor pode visualizar um pedido da lista, conforme Figura 40. 
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Figura 40. Visualizar Pedido 

Ao carregar determinado pedido o fornecedor consegue visualizar uma lista com os clientes, 

produtos e quantidades. Com base nestas informações ele tem a possibilidade de estar efetuando a 

negociação, caso seja de seu interesse, ou rejeitando o pedido. A RAMA não disponibiliza nenhum 

controle de negociações relacionadas a prazos, valores e logística de entrega, ficando esses 

controles a cargo dos fornecedores e empresas. 

5.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA 

RAMA 

Inicialmente foram implementadas toadas às etapas para possibilitar que a RAMA pudesse 

estabelecer uma comunicação com as empresas através do sistema de gerenciamento Regent. Na 

sequencia foi desenvolvido o protótipo seguindo os padrões de programação Web, atendendo todas 

as especificações descritas em seu projeto no capítulo 4. 
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6  EXPERIMENTOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para esta dissertação o estudo de comércio entre empresas e formas de negociação serviu 

como base teórica para a proposta de uma rede de relacionamento comercial. Tal proposta foi 

traduzida em situações de compra e venda de itens, através do uso de técnicas de Raciocínio 

Baseado em Casos, auxiliando nas melhores decisões de negociações. 

Os primeiros resultados obtidos foram: 

 A adaptação do sistema Regent para a rede, nesta etapa envolveu toda a equipe de 

desenvolvimento da empresa VKF Informática, a qual possui os direitos do sistema 

Regent e é parceira do projeto; e 

 O desenvolvimento do software RAMA, este permite que um grupo de empresas, as 

quais manifestam o interesse em vender e comprar mercadorias, possam estabelecer um 

vínculo de negociações comerciais.   

O segundo resultado foi buscar empresas parceiras para implantar a RAMA, com o intuito 

de usar o sistema para possíveis validações.  

As empresas auto mecânicas do núcleo de Tijucas, que pertence ao NEA manifestaram o 

interesse em participar do experimento (Apêndice E). Em reunião realizada no núcleo de Tijucas 

com consultores e representantes, optou-se por aplicar o experimento em 8 empresas, com o 

objetivo de abranger empresas de todas as regiões que compõem o núcleo. Outro fator que 

contribuiu para esta decisão foi o fato dessas empresas já possuírem o direito de uso do sistema 

Regent.  

O passo seguinte foi buscar empresas fornecedoras. Após visitar diversas empresas 

distribuidoras de produtos para auto mecânicas, três concordaram em participar do experimento, 

sendo que uma não disponibilizou todas as informações para a rede e foi desconsiderada (Apêndice 

F). 

A próxima etapa foi definir junto com as empresa interessadas em aplicar o experimento, 

quais produtos disponibilizar na rede. Em reunião realizada no núcleo de Tijucas com as empresas 

auto mecânicas e fornecedores, optou-se em disponibilizar na rede itens que haja necessidade das 
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empresas disporem de uma determinada quantia reservada em seus estoques. Justificando dessa 

forma a aplicação da RAMA, onde os pedidos são agrupados por item até que uma quantia mínima 

seja atingida para a realização do pedido junto aos fornecedores. 

Para o experimento optou-se em disponibilizar na rede produtos da linha de óleos, fluídos e 

lubrificantes. São itens que possuem bastante giro e há necessidade de que as empresas tenham uma 

quantidade mínima em estoque (Apêndice G).   

A fim de que o sistema fosse disponibilizado para acesso via web, utilizou-se um servidor 

(Intel Core 2 Due E7200 com 4 gigabyte de memória RAM, processador 2.8 Gigahertz e disco 

rígido com 1 terabyte). Tal servidor está localizado na cidade de Blumenau com acesso à Internet 

através de um link com velocidade de 3 megabytes. 

Após disponibilizar o servidor para a RAMA, foram efetuados todos os cadastros 

fornecedores, clientes, produtos e usuários.  

Inicialmente para possibilitar aplicação do RBC, foram inseridos registros na base de casos 

com as seguintes informações: Local; Quantidade mínima para fechar um pedido; Valor total do 

pedido; Urgência; e Aceitação. Foi inserida uma ocorrência para cada produto e fornecedor. 

Buscou-se o terceiro resultado através da validação do software, por meio de experimentos. 

Nesta fase houve a necessidade de visitar todas as empresas envolvidas no processo para efetuar a 

implantação e treinamento da rede. O período do experimento teve seu início em 18/10/2010 e 

finalizado em 18/11/2010. 

6.1 DESCRIÇÃO DO CENÁRIO 

Para que haja negociações através da RAMA, é necessário ter empresas, pessoas, 

equipamentos organizados de maneira a proporcionar transações de compra e venda que possam ser 

realizadas entre as empresas que compõem a rede. 

Todo o processo de negociação tem seu início nas empresas auto mecânicas interessadas em 

adquirir determinados produtos, as quais enviam seus pedidos para a rede. A Figura 41 destaca 

pedidos enviados para a rede por empresas diferentes, mas com produtos em comum. O que é 

normal acontecer em uma rede de relacionamento comercial, onde, tem diversas empresas 

interessadas em vender e comprar um mesmo item. 
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Figura 41. Pedidos enviados para a rede 

Pode-se observar conforme Figura 41 que várias empresas clientes (auto mecânicas), 

enviaram pedidos de um mesmo item para a rede.  

A RAMA, por sua vez, ao receber um pedido, em um primeiro momento persiste estas 

informações no banco de dados, para garantir a integridade desses dados.   

A rede está programada para percorrer esta base de dados em determinados tempos, como 

objetivo de filtrar os pedidos em aberto, checando a quantidade pedida para cada item, independente 

do cliente que efetuou seu envio. Caso a quantidade pedida seja maior ou igual a que está registrada 

na base para o item em questão, o sistema através da aplicação de técnicas de RBC, procura na rede 

os fornecedores com as melhores condições para estarem atendendo tais pedidos. 

Após ser identificado o fornecedor que possa atender determinado pedido na rede, este e os 

clientes que fazem parte do pedido são notificados através de e-mail, podendo também efetuar a 

consulta referente ao pedido na RAMA. Satisfazendo dessa forma um dos principais objetivos da 

rede, que é promover a negociação entre as empresas integrantes.  

As questões relacionadas a formas de pagamentos, prazo e logística de entrega, são 

acordados entre as partes interessadas, sendo que tais rotinas não foram implementadas na RAMA.  

6.2 RESULTADOS FINANCEIROS 

Nesta etapa são apresentados os resultados estatísticos com base nas informações registradas 

no banco de dados da RAMA, durante aplicação do experimento.  

Participaram do experimento 10 empresas, sendo 8 auto mecânicas e 2 fornecedores. O total 

de produtos cadastrado na RAMA foi 15. O experimento ocorreu entre 18/10/2010 e 18/11/2010, 

neste período obtiveram-se os seguintes resultados: 

 O total de dias úteis no intervalo da aplicação foi de 18 dias; 
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 A quantidade de pedidos enviados para a rede foi 84; 

 A média de pedidos por dia foi de 4,67. Este valor é a quantidade de pedido 

dividido pela quantidade de dias úteis; 

 Valor total dos pedidos foi R$ 89.076,20. Este valor equivale à soma de todos os 

pedidos efetuados no intervalo; 

 A média de valor por pedido foi de R$ 1.060,43. Este valor equivale ao valor total 

dos pedidos dividido pela quantidade de pedidos no período; 

 A média de valores de compras negociados pelas empresas auto mecânicas foi de 

R$ 11.134,52. O valor refere-se à quantidade total dos pedidos dividido pelo 

número de empresas auto mecânicas participantes; 

 A média de valores relacionados às vendas negociados pelas empresas fornecedoras 

foi de R$ 44.538,10. O valor refere-se ao valor total dos pedidos dividido pelo 

número de empresas fornecedoras participantes; 

 Os fornecedores disponibilizaram na rede os itens com uma margem de 5% a 

menos no valor dos produtos cadastrados. Equivalente ao valor de desconto, pelo 

fato de estarem negociando uma quantidade mínima. O valor total de descontos 

relacionado ao total dos pedidos ficou em R$ 4.453,80. Dividindo esse valor pela 

quantidade de empresas auto mecânicas chega-se a média de R$ 556,73. Este valor 

refere-se ao ganho de cada empresa pelo fato de estarem realizando as compras na 

rede e em conjunto; e 

 Supondo que existam no NEA 300 empresas associadas, fazendo um comparativo 

com a média de compra negociada por empresa que foi de R$ 11.134,52 

multiplicando por 300 chega-se ao montante de R$ 3.340.356,00.  

 Com base nos valores apurados no decorrer do experimento, ficou evidente que o 

relacionamento comercial através de uma rede composta por empresas com determinados objetivos 

em comum, pode resultar em benefícios financeiros para todos da rede. Para as empresas 

fornecedoras envolvidas no processo os ganhos podem ser obtidos pelo fato de poder vender mais e 
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com menos custos operacionais, resultando numa prática de preços diferenciados. Desta forma 

beneficiando as empresas auto mecânicas, que economizam na aquisição de mercadorias, tornando-

se mais competitivas no mercado e com a possibilidade de aumento de receita. 

6.3 RESULTADOS DE DESEMPENHO DA RAMA 

No período da aplicação do experimento foi realizado junto às empresas um monitoramento 

para avaliar o desempenho e funcionamento da rede.  

Com relação ao comportamento físico do sistema, no decorrer do experimento não houve 

nenhum registro por parte das empresas integrantes no processo, como: 

 Queda do sistema; 

 Queda de rede; 

 Queda de conexão com o servidor; e 

 Perda de informações. 

No decorrer do experimento o servidor ficou disponível 24 horas por dia, não apresentando 

em seus registros de acessos qualquer irregularidade relacionada ao grupo de usuários da RAMA. 

Em relação ao funcionamento lógico, o sistema, executou as instruções conforme 

programadas, garantido a integridade das informações. No decorrer do experimento não houve 

reclamação por parte dos usuários da ocorrência de falhas operacionais ocasionados pelo sistema. 

Para aplicação das técnicas de RBC foram utilizadas as classes do framework jColibri2, 

possibilitando dessa forma o emprego da similaridade em relação aos pedidos enviados para a rede, 

apontando as melhores possibilidades de negociações.  

Para o acompanhamento dos processos de negociação foi adicionado um atributo na 

entidade de itens de pedido, possibilitando o armazenamento da similaridade obtida nos pedidos de 

transações de compra. A Figura 42 apresenta alguns desses registros.  
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Figura 42. Registros de similaridade 

Conforme Figura 42 a última coluna representa a similaridade global obtida na busca por 

registros similares na base de casos.  

No primeiro e último registro, códigos 519 e 525 o valor da similaridade ficou em 1. Isto 

significa que foi encontrado um caso 100% similar. Analisando os dados relacionados a esses 

códigos, a quantidade pedida foi 208, a quantidade mínima registrada na base de dados para que 

seja disparado um pedido para o produto 6865 também é de 208. Nestas situações a aplicação RBC 

encontrou um caso com as mesmas características. Nos demais registros a similaridade foi menor 

pelo fato de não ser encontrado casos idênticos, mas sim com algumas características em comum, 

servindo de base para que a aplicação auxilie na concretização das negociações. 

6.3.1  Exemplo de aplicação com 100% de similaridade 

Esta situação acontece quando aplicação RBC encontra na base de casos um registro com as 

mesmas características com o que está sendo proposto. A Figura 43 destaca um exemplo dessa 

situação, onde um determinado item foi requisitado por determinado cliente, já atendendo o 

requisito de quantidade mínima.  



103 

 

 

Figura 43. Exemplo de pedido com 100% de similaridade 

Para o item solicitado no pedido, a aplicação RBC localizou na base de casos um registro 

com as mesmas características, chegando à conclusão de que o caso é 100% similar, podendo dessa 

forma ser utilizado na íntegra para negociação. 

6.3.2  Exemplo de aplicação com menos de 100% de similaridade 

Esta situação acontece quando a aplicação RBC encontra na base de casos registros com 

características em comum ao que está sendo proposto. A Figura 44 destaca um exemplo dessa 

situação, onde um determinado item foi requisitado por mais de um cliente, onde a soma das 

quantidades pedida atendia o requisito mínimo. 
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Figura 44. Exemplo de pedido com menos de 100% de similaridade 

Para o item solicitado pelas empresas no pedido, a aplicação RBC localizou na base de casos 

um registro com similaridade de 97%, chegando à conclusão de que o caso pode ser utilizado para 

auxiliar a negociação. 

6.4 ANÁLISE ERGONÔMICA 

Para o desenvolvimento da RAMA foram aplicados esquemas de leiaute padrões 

disponibilizados pela ferramenta Net Beans. Não explorando muitos recursos de interfaceamento, o 

que deixou o protótipo com interfaces simples, porém amigáveis.  

Com objetivo de facilitar a usabilidade, foram aplicados os mesmos padrões de interface 

web para todas as telas desenvolvidas no protótipo. Possibilitando dessa forma que os usuários 

possam navegar entre janelas e menus de maneira clara e objetiva. 

Durante o processo do experimento foram sugeridas por algumas empresas, principalmente 

por parte dos fornecedores, alguns melhoramentos de leiaute relacionados à possibilidade de 

explorar mais o ambiente para publicidade e propaganda. 
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6.5 ANÁLISE GERAL DE USABILIDADE DA RAMA 

 Quanto à avaliação geral da usabilidade, foi apenas realizada uma visita após o término do 

experimento em todas as empresas participantes, nas quais foram solicitadas suas opiniões 

relacionadas ao uso do sistema. Os principais relatos foram: 

 Quanto ao manuseio do sistema não apresentaram dificuldades, apenas sugeriram 

que o sistema deveria dispor de teclas de funções para algumas rotinas como salvar, 

novo, voltar, entre outros, evitando desta forma o uso contínuo do mouse e com isto 

tornando os processos mais rápidos; 

 Quanto às entradas de informações, o sistema sempre emitiu mensagem de aviso 

caso alguma informação estivesse faltando ou entrada de maneira errônea; 

 Quanto ao envio de pedidos, sugeriram colocar uma barra de progresso para o devido 

acompanhamento; e 

 Quanto à confirmação dos pedidos, as empresas clientes colocaram que em 

determinados pedidos confirmados pelos fornecedores, não receberam mensagem de 

e-mail. 

Considerando o que foi relatado pelas empresas participantes do experimento, obviamente 

os melhoramentos são necessários, mas se conseguiu atingir os objetivos da aplicação do protótipo.  

6.6 SUGESTÕES GERAIS DE MELHORAMENTOS DA RAMA 

Ao término do experimento foram solicitadas às empresas integrantes do processo, 

sugestões relacionadas à usabilidade da RAMA, as quais destacaram: 

 Divulgação, pelo fato do sistema ser executado no ambiente Web deveria oferecer 

espaços que possibilitasse a publicidade e propaganda; 

 Envio de pedidos, as empresas fornecedoras sugeriram que os pedidos deveriam ser 

enviados a eles em um determinado intervalo de dias, facilitando dessa maneira as 

questões de logística de entrega e faturamento; 
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 Condição de pagamento, a RAMA deveria também levar em consideração a forma 

de pagamento oferecida pelos fornecedores para a realização das negociações; 

 Comunicação entre empresas, implementar na RAMA a possibilidade das empresas 

participantes poderem efetuar a troca de mensagens; 

 Pedido direto, a possibilidade de uma empresa cliente poder fazer determinados 

pedidos a um fornecedor específico; e 

 Consulta de produtos, a possibilidade das empresas fornecedoras disponibilizarem na 

rede uma consulta detalhada de sua carteira de produtos. 

Considerando o que foi sugerido pelas empresas participantes do experimento, alguns itens 

citados não foram implementados nesse primeiro momento por não estarem propostos com os 

principais objetivos do protótipo. Obviamente são melhoramentos necessários e podem ser 

implementados em trabalhos futuros. 

A sugestão relacionada ao envio de pedidos em um determinado intervalo de dias é um item 

interessante que também deve ser levado em consideração em trabalhos futuros, pelo fato de 

acumular um número maior de pedidos e dessa forma tornar os processos das negociações mais 

viáveis. 

Quanto ao item relacionado à condição de pagamento, também é um item que deve ser 

levado em consideração em trabalhos futuros. Pode ser tratada como uma variável no RBC, 

auxiliando nas tomadas de decisões nas negociações. 
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7  CONCLUSÃO 

Este trabalho visa contribuir com a troca de informações, em um grupo de empresas do setor 

de mecânica automotiva que estejam organizadas através de núcleos, e que possuam interesses 

comuns em relação à aquisição de insumos, ferramentas e produtos de forma compartilhada, uma 

vez que com um volume maior de itens em um determinado pedido, há possibilidades de melhores 

condições de negociações. E assim, conseqüentemente, estarem inseridas em um ambiente 

computacional capaz de auxiliar na busca pelas melhores negociações que faz com que os processos 

de compras tornem-se mais ágeis e eficazes, permitindo que as empresas consigam, além de atender 

seus clientes finais com mais eficiência, também aumentar seu capital social. 

A proposta é de auxiliar as empresas do setor de mecânica automotiva e seus fornecedores 

nos processos de pedidos de compra, através de um sistema computacional que contribua nas 

tomadas de decisão relacionadas às negociações. Com o desenvolvimento de uma rede de 

relacionamento comercial, seguindo a Teoria de e-commerce e o uso de técnicas de IA foi possível 

tornar o sistema capaz de contribuir nas melhores possibilidades de transações de compras e vendas 

na rede. 

Para o desenvolvimento do protótipo aplicou-se a técnica de RBC, possibilitando que 

determinadas negociações possam ser realizadas buscando a similaridade numa base de casos com 

registros de negociações já efetuadas anteriormente. Com isso, possibilitou as empresas 

participantes da rede estabelecerem vínculos comerciais de compra e venda de produtos. 

Os experimentos contaram com a participação de dez empresas, sendo oito auto mecânicas 

participantes do núcleo de Tijucas e duas fornecedoras que atendem esta região. Ambas utilizaram a 

rede num intervalo de dezoito dias úteis, no qual participaram de negociações relacionadas à 

compra e venda de determinados produtos disponibilizados na RAMA. 

Mesmo com a possibilidade de possíveis melhoramentos e adequações de novas condições, 

os resultados obtidos atingiram as expectativas do grupo de empresas participantes da fase 

experimental. Durante a análise dos resultados obtidos nesta etapa verificou-se que problemas 

relacionados à troca de informações referentes a transações de compra e venda realizadas através do 

uso de uma rede de relacionamento comercial, trouxeram benefícios financeiros para todos os 

integrantes do processo. As empresas participantes tiveram a possibilidade de efetuarem as 



108 

 

negociações em um volume maior de itens com menos custos operacionais e dessa forma 

possibilitando melhores valores. 

 Para a informatização dos processos de negociações nas organizações as pessoas, 

equipamentos e sistemas devem estar inter-relacionados de forma a proporcionar tal fato.  Além dos 

resultados obtidos através dos números, a observação e a descrição foram essenciais para este 

trabalho, contribuindo para o avanço das pesquisas de técnicas de inteligência artificial. 

7.1 CONTRIBUIÇÕES 

Este trabalho teve como objetivo contribuir para a área de Informática no e-commerce 

através do RBC com o intuito de facilitar as negociações entre empresas através de uma rede de 

relacionamento comercial. Dessa forma, as principais contribuições são: 

 Estudo sobre a organização das empresas através da implantação de sistemas de 

informação; 

 Para aplicação de técnicas de Inteligência Artificial, que auxiliam na solução de 

problemas relacionados ao e e-commerce; 

 Para integração do RBC e EDI em um sistema aplicando e-commerce B2B, com a 

finalidade de auxiliar nas negociações; e 

 Uma ferramenta para um grupo de empresas de um determinado seguimento 

comercial, com interesses em comprar e vender produtos e serviços de forma 

conjunta.  

7.2 TRABALHOS FUTUROS 

Algumas melhorias foram constatadas durante o desenvolvimento e aplicação do 

experimento, as quais permitem aprimorar e dar continuidade em futuras pesquisas, que incluem: 

 Pesquisa e utilização de outras técnicas de IA para auxiliar nas negociações; 

 Permitir a aplicação das técnicas de RBC por várias frameworks; 

 Possibilitar que os pedidos possam ser efetuados na própria ferramenta da rede; 
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 Adaptar o sistema para que o mesmo possa permitir o comércio eletrônico C2C 

(consumer to consumer) – comércio entre consumidores; e 

 Adaptar a ferramenta para que a mesma possa permitir o comércio eletrônico B2C 

(business to consumer) – comércio entre empresa e consumidor. 
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APÊNDICE A   – LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

FUNCIONAIS 

RF1. O sistema deve permitir o cadastro de usuários através de sua interface. 

RF2. O sistema deve permitir o cadastro de fornecedores através de sua interface. 

RF3. O sistema deve permitir o cadastro de clientes através de sua interface. 

RF4. O sistema deve permitir o cadastro de produto através de sua interface. 

RF5. O sistema deve permitir o cadastro de região através de sua interface. 

RF6. O sistema deve permitir o cadastro de município através de sua interface. 

RF7. O sistema deve permitir o cadastro de bairro através de sua interface. 

RF8. O sistema deve permitir o cadastro de logradouro através de sua interface. 

RF9. O sistema deve permitir o cadastro de endereço compondo: município, bairro e logradouro 

através de sua interface. 

RF10. O sistema deve permitir a vinculação de fornecedores e regiões. 

RF11. O sistema deve permitir a vinculação de produtos e fornecedores. 

RF12. O fornecedor, por algum motivo, pode restringir as vendas para determinado cliente por um 

certo período. O sistema deve permitir que o fornecedor faça o vínculo desses clientes. 

RF13. O sistema deve permitir que o pedido tenha um cliente e um ou mais produtos. 

RF14. O sistema deve permitir que só o usuário Administrador faça o cadastro de clientes, 

fornecedores e produtos. 

RF15. O sistema deve permitir o recebimento de pedidos dos clientes através do sistema externo 

REGENT. 

RF16. O sistema deve permitir que o fornecedor consulte seus dados. 
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RF17. O sistema deve permitir que o cliente consulte seus dados. 

RF18. O sistema deve permitir que o cliente consulte e modifique seus pedidos. 

RF19. O sistema deve permitir que o usuário Administrador emita relatórios para análise. 

RF20. O sistema deve permitir que o usuário Administrador altere dados dos demais usuários 

(clientes e fornecedores), como cadastrar novos fornecedores e clientes. 

RF21. O sistema deve permitir, através da técnica de RBC, identificar qual o fornecedor mais 

viável para os pedidos efetuados. 

RF22. O sistema REGENT deve permitir o cadastro de produtos através de sua interface. 

RF23. O sistema REGENT deve disponibilizar um campo em seus controles de configuração para 

receber o código da empresa na rede. 

RF24. O sistema REGENT deve disponibilizar em sua interface uma rotina que permita vincular o 

código do produto de sua base com o código do produto equivalente na rede. 

RF25. O sistema REGENT deve disponibilizar em sua interface uma rotina que permita realizar a 

consulta dos produtos na rede. 

RF26. O sistema REGENT deve disponibilizar em sua interface uma rotina que permita realizar um 

pedido com produtos que estão vinculados a rede. 

RF27. O sistema REGENT deve disponibilizar em sua interface uma rotina que permita realizar o 

envio do pedido para rede. 
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APÊNDICE B   – LEVANTAMENTO DE REQUISITOS NÃO 

FUNCIONAIS 

RNF1. O sistema deve ser acessível em ambiente web. 

RNF2. O sistema deve ter controle de acesso dos pedidos para que somente usuários (clientes) 

cadastrados possam utilizá-lo. 

RNF3. Os dados referentes a clientes e produtos enviados pelo sistema externo REGENT devem ser 

compatíveis com os dados da RAMA. 

RNF4. A inserção de novos registros relacionados aos dados de fornecedores, região, município, 

bairro, logradouro, endereço, clientes, produtos e usuários, só poderão ser efetuados por 

usuários com privilégio de administrador. 

RNF5. Um pedido só poderá ser consultado e alterado pelo usuário cliente que efetuou a sua 

emissão. 

RNF6. Para que um pedido de determinado item seja efetuado, este deverá atingir uma quantidade 

mínima de solicitações. 
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APÊNDICE C   – REGRAS DE NEGÓCIO 

Entrada de pedidos (RN01) 

Descrição A entrada de pedidos ocorrerá via o sistema externo REGENT obedecendo ao 

seguinte schema XML: <pedido> <codigoCliente> </codigoCliente> <itens> 

<item> <codigoProduto> </codigoProduto> <quantidade> </quantidade> 

</item> </itens> </pedido> 

 

Aceitação de pedidos (RN02) 

Descrição Para que um pedido enviado seja aceito, os dados relacionados a cliente e 

produtos devem existir na base de dados da RAMA, caso contrário deverá ser 

rejeitado. 

 

Alteração do valor de produtos vinculados com fornecedor (RN03) 

Descrição A alteração do valor dos produtos vinculados com os fornecedores, só poderá 

ser efetuada pelo usuário fornecedor que possui o vínculo e o usuário 

administrador. 
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Retenção de casos (RN04) 

Descrição O sistema deve reter na base de casos somente os novos casos com, no 

mínimo, 90% de similaridade. 

 

Cadastros em duplicidade (RN05) 

Descrição O sistema deve negar o cadastro em duplicidade de todas entidades 

pertencentes ao banco de dados. 

 

Vinculação da Empresa (cliente da RAMA) no sistema REGENT (RN06) 

Descrição Se o campo da configuração do sistema REGENT destinado para o código da 

empresa (cliente RAMA), estiver vazio ou zerado, qualquer solicitação de 

comunicação incluindo o envio de pedidos deverão ser rejeitados. 
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APÊNDICE D   – DESCRIÇÃO DE CASO DE USO 

Efetuar cadastro dos produtos (CSU01) 

Sumário: O cliente irá efetuar os cadastros de seus produtos no sistema REGENT. 

Ator Primário: Cliente 

Precondições: O sistema REGENT deve estar habilitado no cliente.  

Fluxo Principal 

1. O sistema apresenta opção de cadastros dos produtos. 

2. O sistema exibe tela com os campos para os dados do produto. 

3. O cliente preenche os campos da tela de cadastro e confirma o cadastro. 

4. O Sistema valida os campos, se estiverem corretos efetua a gravação das informações no banco 

de dados e possibilita o cadastro de um novo registro, caso contrário volta ao passo 3. 

Fluxo Alternativo: Desistência do cadastro 

No passo 2: 

2.1. O cliente declina do cadastro e o caso de uso termina. 

Volta ao passo 1. 

Fluxo Alternativo: Validação dos campos 

No passo 4: 

4.1. O sistema apresenta para o cliente os campos que não foram validados com sucesso. 

Volta ao passo 3. 

Fluxo Alternativo: Validação de duplicidade de registro 

No passo 4: 

4.1. Se um registro com os dados que estão sendo cadastrados já existir na base de dados, este 

deverá ser rejeitado. 
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Volta ao passo 3. 

Pós-condições: O cadastro de produto efetuado. 

 

Efetuar vínculo dos produtos com a rede (CSU02) 

Sumário: O cliente deverá efetuar o vínculo dos seus produtos com os produtos da rede, pois a 

codificação e descrição dos seus produtos podem ser diferentes. 

Ator Primário: Cliente 

Precondições: O sistema REGENT deve estar habilitado no cliente.  

A URL da RAMA deve estar configurada no REGENT. 

Fluxo Principal 

1. O sistema apresenta opção de vínculo de produtos com a RAMA. 

2. O sistema exibe tela com os campos que possibilite o vínculo dos produtos, ou seja, código e 

descrição do produto do cliente e código e descrição do produto da RAMA. 

3. O sistema deve disponibilizar na tela de vínculo opção para consulta de produtos, tanto do cliente 

quanto da RAMA. 

4. O cliente preenche os campos da tela de vínculo e confirma o cadastro. 

5. O Sistema valida os campos, se estiverem corretos efetua a gravação das informações no banco 

de dados e possibilita o vínculo de um novo registro, caso contrário volta ao passo 2. 

Fluxo Alternativo: Desistência do vínculo 

 No passo 2: 

2.1. O cliente declina do cadastro de vínculo e o caso de uso termina. 

Volta ao passo 1. 

Fluxo Alternativo: Validação dos campos 
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No passo 5: 

5.1. O sistema apresenta para o cliente os campos que não foram validados com sucesso. 

Volta ao passo 4. 

Pós-condições: O vínculo de produto efetuado. 

Regras de Negócio: RN06 

 

Efetuar pedidos de compras (CSU03) 

Sumário: O cliente deverá efetuar o pedido de compra. 

Ator Primário: Cliente 

Precondições: O sistema REGENT deve estar habilitado no cliente.  

Fluxo Principal 

1. O sistema apresenta opção para geração de pedidos. 

2. O sistema exibe tela com os campos que possibilite geração de pedidos, com a consulta de 

produtos vinculados na rede. 

3. O cliente seleciona o item desejado e vincula ao pedido. 

4. O cliente deve informar a quantidade do item selecionado a ser pedido. 

Fluxo Alternativo: Desistência de efetuar pedido 

 No passo 2: 

2.1. O cliente declina da tela de emissão de pedidos e o caso de uso termina. 

Volta ao passo 1. 

Fluxo Alternativo: Item já vinculado 

No passo 3: 
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3.1. Ao lançar um item no pedido, se este já estiver vinculado ao mesmo deve ser ignorado, 

devendo o sistema permitir alterar a sua quantidade. 

Avança para o passo 4. 

Pós-condições: O pedido foi efetuado e está pronto para ser envido para a rede. 

 

Enviar pedidos para a RAMA (CSU04) 

Sumário: O cliente realiza o envio de pedidos para a rede. 

Ator Primário: Cliente 

Precondições: O sistema REGENT deve estar habilitado no cliente. 

 A URL da RAMA deve estar configurada no REGENT. 

Fluxo Principal 

1. O cliente seleciona o pedido para enviar para RAMA. 

2. O sistema REGENT solicita o envio do pedido. 

3. O sistema REGENT envia o arquivo XML contendo os dados do pedido. 

4. O sistema da rede valida o schema do arquivo XML. 

5. O sistema da rede valida os dados do arquivo recebido. 

6. O sistema da rede persiste as informações no banco de dados. 

Fluxo Alternativo: Sistema de RAMA não disponível 

No passo 2:  

2.1. Se o sistema RAMA não estiver disponível, gerar mensagem para o usuário fazer esta operação 

mais tarde.  

Volta ao passo 1. 

Fluxo Alternativo: Cliente não cadastrado 

No passo 2: 
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2.2. Se o cliente não estiver cadastrado no sistema da rede receberá a mensagem que não é 

permitido seu acesso. 

Volta ao passo 1. 

Fluxo Alternativo: Schema não validado 

No passo 4:   

4.1. Caso o schema não seja validado, o pedido será rejeitado. 

Volta ao passo 1. 

Fluxo Alternativo: Dados não validados 

No passo 5:   

5.1. Caso os dados não sejam validados, o pedido será rejeitado. 

Volta ao passo 1.   

Pós-condições: O pedido foi cadastrado na base de dados. 

Regras de Negócio: RN01, RN02, RN06. 

Os casos de uso do sistema RAMA são descritos a seguir: 

Consultar pedidos (CSU05) 

Sumário: Cliente efetua a consulta de pedido na rede. 

Ator Primário: Cliente 

Precondições: O cliente deve estar cadastrado no sistema e já ter enviado pedidos. 

O cliente deve efetuar o login. 

Fluxo Principal 

1. O Cliente seleciona a opção de consulta de pedidos 

2. O sistema apresenta a lista de pedidos em aberto do cliente 

Fluxo Alternativo: Pedido fechado 

No passo 2: 
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2.1. Caso o pedido não esteja aberto a consulta não é gerada. 

Volta ao passo 1 

Pós-condições: O usuário visualizar os pedidos em aberto. 

 

Cancelar pedidos (CSU06) 

Sumário: Cliente efetua o cancelamento do pedido que ainda está aberto na rede. 

Ator Primário: Cliente 

Precondições: O cliente deve estar cadastrado no sistema e já ter enviado pedidos.  

O cliente deve efetuar o login. 

Fluxo Principal 

1. O Cliente seleciona a opção de consulta de pedidos 

2. O sistema apresenta a lista de pedidos em aberto do cliente 

3. O sistema permite o usuário cancelar o pedido. 

Fluxo Alternativo: Pedido fechado 

No passo 3: 

3.1. Se o pedido já foi enviado para o fornecedor o pedido não poderá ser cancelado. 

Volta passo 1.  

Pós-condições: O pedido cancelado. 

 

Vincular Produtos (CSU07) 

Sumário: O Fornecedor seleciona quais os produtos que estão na rede ele irá fornecer. 

Ator Primário: Fornecedor 

Precondições: O Fornecedor está logado no sistema. 

Fluxo Principal 
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1. O Fornecedor seleciona a opção de vincular produto. 

2. O sistema exibe tela com a lista de produtos já vinculados para o Fornecedor, disponibilizando 

opção de consulta de produtos e opção para efetuar vínculo. 

3. O Fornecedor seleciona o produto e confirma o vínculo. 

Fluxo Alternativo: Desistência de atualização 

No passo 3: 

3.1. O Administrador declina da atualização e o caso de uso termina. 

Volta ao passo 1. 

Pós-condições: O sistema permitiu o vínculo de produtos para o fornecedor. 

 

Vincular Clientes (CSU08) 

Sumário: O Fornecedor seleciona quais os clientes que estão com restrições de vendas. 

Ator Primário: Fornecedor 

Precondições: O Fornecedor está logado no sistema. 

Fluxo Principal 

1. O Fornecedor seleciona a opção de vincular cliente. 

2. O sistema exibe tela com a lista de clientes já vinculados para o Fornecedor, disponibilizando 

opção de consulta de clientes e opção para efetuar vínculo. 

3. O Fornecedor seleciona o cliente e confirma o vínculo. 

Fluxo Alternativo: Desistência de atualização 

No passo 3: 

3.1. O Administrador declina da atualização e o caso de uso termina. 

Volta ao passo 1. 

Pós-condições: O sistema permitiu o vínculo de cliente para o fornecedor. 
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Alterar valores de produtos vinculados (CSU09) 

Sumário: O Fornecedor altera o valor dos produtos que estão vinculados a ele na rede. 

Ator Primário: Fornecedor 

Precondições: O Fornecedor está logado no sistema. 

Fluxo Principal 

1. O sistema exibe as opções do fornecedor, entre elas a de vinculação de produto. 

2. O Fornecedor seleciona a opção de produto 

3. O sistema exibe tela com a lista de produtos já vinculados para o Fornecedor, disponibilizando 

opção de consulta e alteração. 

4. O Fornecedor seleciona o produto e efetua a alteração no valor 

Fluxo Alternativo: Desistência de atualização 

No passo 4: 

4.1. O Administrador declina da atualização e o caso de uso termina. 

Volta ao passo 1. 

Pós-condições: O sistema permitiu a alteração do valor do produto vinculado com o fornecedor. 

Regras de Negócio: RN03 

 

Efetuar cadastros (CSU10) 

Sumário: O Administrador alimenta a base de dados do sistema através dos cadastros. 

Ator Primário: Administrador 

Precondições: O Administrador deve estar logado no sistema. 

Fluxo Principal 
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1. O sistema apresenta opção de cadastros (Clientes, Fornecedores, Regiões, Endereços, Bairros, 

Logradouro e Usuário). 

2. O Administrador seleciona a opção desejada 

3. O sistema exibe tela com os campos e opções para que o administrador possa efetuar o cadastro 

desejado. 

4. O Administrador preenche os campos da tela de cadastro e confirma o cadastro. 

5. O Sistema valida os campos, se estiverem corretos efetua a gravação das informações no banco 

de dados e possibilita o cadastro de um novo registro, caso contrário volta ao passo 4. 

Fluxo Alternativo: Desistência de atualização 

 No passo 4: 

4.1. O Administrador declina da atualização e o caso de uso termina. 

Volta ao passo 1. 

Fluxo Alternativo: Validação dos campos 

No passo 5: 

5.1. O sistema apresenta para o usuário os campos que não foram validados com sucesso. 

5.2. O usuário realiza as alterações 

Volta ao passo 4. 

Fluxo Alternativo: Validação de duplicidade de registro 

No passo 5: 

5.1. Se um registro com os dados que estão sendo cadastrados já existir na base de dados, este 

deverá ser rejeitado. 

Volta ao passo 4. 

Regras de Negócio: RN05 
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Alterar Dados de Usuários (CSU11) 

Sumário: Administrador altera dados de usuários 

Ator Primário: Administrador 

Precondições: O Administrador está logado no sistema. 

Fluxo Principal 

1. O Administrador solicita a alteração de dados de um usuário. 

2. O sistema exibe formulário para alterações. Sendo que é possível alterar todos os dados do 

usuário. 

3. O sistema registra as alterações. 

Fluxo Alternativo: Desistência de atualização 

No passo 2: 

2.1. O Administrador declina da atualização e o caso de uso termina. 

Volta ao passo 1. 

Pós-condições: Dados do usuário alterado. 

Regras de Negócio: RN05. 

 

Emitir Relatórios Pedidos por Fornecedor(CSU12) 

Sumário: O Administrador emite o relatório dos pedidos fechados do fornecedor. 

Ator Primário: Administrador 

Precondições: O Administrador logado pelo sistema. 

Fluxo Principal 

1. O Administrador solicita a visualização de relatórios 
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2. O sistema apresenta uma lista com os pedidos fechados por fornecedor, este deverá listar o 

pedido, a data, os itens do pedido. 

Pós-condições: Relatório emitido. 

 

Receber Pedidos(CSU13) 

Sumário: O fornecedor recebe os pedidos da rede. 

Ator Primário: Fornecedor 

Precondições: O Fornecedor deve estar cadastrado na rede. 

Fluxo Principal 

1. A rede envia os pedidos para o fornecedor 

Pós-condições: Pedido recebido 
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APÊNDICE E   – EMPRESAS AUTO MECÂNICAS 

PARTICIPANTES DO EXPERIMENTO 

 Eletro Marcos ME 

 Márcio Luiz Feller ME 

 Mecânica Gomes 

 Invest Auto Centro Automotivo 

 Casatti Centro Automotivo Ltda 

 Automcânica Marchi Ltda 

 Fiat Car 

 Xerifecar comércio e manutênção de veículos ltda 
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APÊNDICE F   – EMPRESAS FORNECEDORAS 

PARTICIPANTES DO EXPERIMENTO 

 L Lust Comércio de Lubrificantes Ltda 

 LB Carvalho Produtos Automotivos 
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APÊNDICE G   – PRODUTOS DISPONIBILIZADOS NA RAMA 

Código descrição unidade Quantidade 

mínima 

Valor 

unitário 

6863 OLEO MOTUL 4100 10W40 EMBALAGEM LITRO LT 20 16,00 

6864 OLEO MOTUL 4100 10W40 EMBALAGEM 4 LITROS LT 16 14,00 

6865 OLEO MOTUL 4100 10W40 EMBALAGEM TAMBOR 208 L LT 208 13,00 

6866 OLEO MOTUL 4000 15W40 EMBALAGEM LITRO LT 20 12,00 

6867 FLUIDO FREIO DOT 5.1 MOTUL Embalagem 0,5 Litro LT 1 23,00 

6868 OLEO CASTROL SLX 5W40 100% SINTÉTICO - CX 24X1 LT 96 23,00 

6869 OLEO MOTORCRAFT 5W30 100% SINTÉTICO - CX 24X1 LT 96 17,90 

6870 OLEO AC DELCO 5W30 HIDROCRAQUEADO - CX 24X1 LT 96 17,90 

6871 OLEO HONDA 10W30 HIDROCRAQUEADO - CX 24X1 LT 96 17,90 

6872 OLEO SELÉNIA 5W30 100% SINTÉTICO - CX 24X1 LT 96 17,50 

6873 OLEO SELÉNIA K 15W40 SEMI-SINTÉTICO - CX 24X1 LT 96 18,90 

6874 OLEO VS MAX SL 15W40 MINERAL - CX 24X1 LT 96 8,45 

6875 OLEO VS PLUS SJ 20W50 - CX 24X1 LT 96 6,90 

6876 OLEO ATF TUTELA GI/M - Bd 20 lt LT 20 8,70 

6877 OLEO CAIXA TUTELA ZC 80Y - BD 20 LT LT 20 7,45 
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APÊNDICE H   – DECLARAÇÃO DAS EMPRESAS 

PARTICIAPNTES DO EXPERIMENTO 
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