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Resumo: Este projeto tem como objetivo a construção de uma ferramenta visual para a especificação 
dos requisitos da Integração de Sistemas de Informação dirigida por processos de negócio. A 
ferramenta se baseia em uma extensão para a IDE Eclipse e é voltada para o engenheiro de 
negócios ou o usuário sem grandes conhecimentos sobre a tecnologia usada para promover a 
integração dos sistemas. O arcabouço BASS é considerado na implementação da solução de 
integração, onde os requisitos levantados por meio da ferramenta são ser usados para efetuar 
customizações e ajustes no arcabouço BASS. 
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INTRODUÇÃO 
 
Os chamados Serviços Web baseados no 
paradigma da Computação Orientada a 
Serviços (COS) (PAPAZOGLOU e 
GEORGAKOPOULOS, 2003) têm sido 
amplamente adotados como alternativa para o 
desenvolvimento de soluções para integração 
de Sistemas de Informação em nível de 
processos de negócio. Algumas iniciativas 
baseadas em Serviços Web têm surgido na 
tentativa de diminuir a complexidade e o 
esforço de se promover a ISI em níıvel de 
arquitetura de processos de negócio. Dentre 
tais iniciativas podem ser citadas a Business 
Process Execution Language (BPEL) e o 
arcabouço de software Business Application 
Support Through Software Services (BASS) 
(COSTA, 2008). Enquanto BPEL é uma 
tecnologia que viabiliza a interação entre 
Serviços Web, BASS é um arcabouço de 
software usado para suportar o 
desenvolvimento de aplicações clientes de 
Serviços Web. Entretanto, tais abordagens 
podem ser melhoradas por meio de 
ferramentas que facilitam o levantamento dos 
requisitos da integração.  
O projeto BIME está vinculado ao projeto 
Ambiente para Integração de Sistemas de 
Informação que tem como objetivo investigar o 
desenvolvimento de ferramentas para 
especificação e modelagem de processos de 
negócio entre organizações. A ferramenta 
BIME permite ao Engenheiro de Negócios 
participar ativamente do processo de 
desenvolvimento da solução integradora para 
SI, por meio da especificação de requisitos da 

Integração que serão enviados ao ambiente 
de desenvolvimento de software. No ambiente 
de desenvolvimento de software estes 
requisitos são então utilizados para 
desenvolvimento, configuração e 
personalização da solução de software para 
integração necessária para suportar os 
processos de negócio.   
A ferramenta é distribuída sob a forma de um 
complemento (plugin) para a IDE Eclipse que 
provê um editor visual para a modelagem da 
ISI e customização do arcabouço BASS 
utilizado na solução integradora. Com a 
ferramenta BIME espera-se diminuir o esforço, 
tempo e o nível de conhecimento técnico 
necessário para promover a Integração entre 
Sistemas de Informação. 
  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Um dos principais objetivos do projeto BIME 
contempla a criação de um editor visual para a 
especificação dos requisitos e modelagem 
visual da integração. O desenvolvimento do 
editor baseado na IDE eclipse se mostrou uma 
tarefa de grande complexidade. Os maiores 
desafios encontrados na execução do projeto 
estavam ligados ao aprendizado das 
tecnologias disponíveis para implementação 
da ferramenta proposta (estrutura interna e 
funcionamento dos componentes da IDE 
Eclipse).  
Uma versão inicial da ferramenta foi 
desenvolvida com algumas funcionalidades 
implementadas, necessárias para a condução 
de testes preliminares. Espera-se continuar o 
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desenvolvimento da ferramenta, bem como a 
condução de novos experimentos, visando seu 
contínuo aperfeiçoamento. A seguir pode ser 
vista uma imagem da ferramenta em 
funcionamento: 
 
 

 
 

Figura 1 - Editor BIME para especificação da 
ISI. 
 
CONCLUSÃO 
 
Um dos aspectos mais interessantes do 
projeto foi considerar a participação ativa do 
Engenheiro de Negócios no processo de 
desenvolvimento de software para ISI. Essa é 
uma abordagem essencial para reduzir o gap 
semântico entre negócios e tecnologia, um 
dos grandes desafios da Engenharia da 
Computação. 
Embora não tendo atingido alguns dos 
objetivos previstos em seu início, o projeto de 
iniciação científica explorou a criação de uma 
ferramenta para apoiar o processo de 
desenvolvimento de software para ISI. Ao 
decorrer do projeto foram desenvolvidas 
diversas atividades que permitiram ao aluno 
desenvolver competências acadêmicas 
essenciais, como a avaliação empírica de 
ferramentas/tecnologias, produção de textos 
acadêmicos e condução de experimentos 
científicos.  
Partindo da premissa que o objetivo da 
iniciação científica é introduzir o aluno no 
mundo acadêmico, fomentando o 
desenvolvimento de soluções para os 
problemas da linha de pesquisa a qual o 
projeto está vinculado, pode-se concluir que o 
projeto obteve êxito, abrindo várias 
perspectivas para trabalhos futuros. 
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