
Cresce interesse por sistemas de gestão de regras  
 
Você sabe onde estão todas as regras de negócio de sua empresa? A maioria dos usuários 
corporativos se surpreende ao descobrir de que maneira muitas regras, regulamentações, políticas 
e procedimentos importantes - ou não tão importantes - estão espalhados pela organização. 
Manuais de marketing, por exemplo, trazem diretrizes para criação de campanhas publicitárias. 
Em recursos humanos, equações para calcular os benefícios de saúde e aposentadoria dos 
funcionários estão embutidas em código Cobol. Em TI, no entanto, as melhores práticas para 
escrever código de software residem apenas nas mentes de desenvolvedores seniores, já que não 
lhes foi pedido para anotá-las. 
 
Em eras mais remotas e lentas, esta dispersão de políticas e regras não era tão problemática. Mas 
executivos de negócio e TI estão sofrendo uma pressão maior do que nunca para se adaptar às 
rápidas mudanças de regulamentações do mercado e do governo e para operar com o máximo de 
eficiência possível. Como resultado, eles estão procurando juntar estas regras renegadas e colocá-
las em algum lugar onde possam ser facilmente acessadas, atualizadas e aplicadas a processos de 
negócio. Para tanto, eles estão utilizando mecanismos de regras de negócio - ambientes de 
execução e repositórios de regras de negócio -, além de sistemas de gestão. 
 
Detectando Solicitações Errôneas  
 
Um exemplo: o Distrito de Colúmbia, nos Estados Unidos, fornece assistência financeira a 
indigentes. Alguns dos quais também usam os serviços públicos de saúde, entre outros programas 
federais. Recentemente, gerentes que trabalham para o distrito descobriram que o programa de 
assistência local, com freqüência, pagava a conta de serviços que deveriam ter sido cobertos por 
programas federais. Se um funcionário não conseguisse detectar estes erros, seria uma aplicação 
errônea e onerosa das regras. 
 
Para detectar mais solicitações inadequadas e processar com maior rapidez as legítimas, o distrito 
começou a desenvolver seu Automated Client Eligibility Determination System. O novo sistema se 
apóia no mecanismo de regras de negócio ILOG Rules da empresa norte-americana ILOG Inc. 
para determinar o direito a programas distritais e federais. Ele faz uma série de perguntas ao 
candidato - tal qual o software de finanças e contabilidade TurboTax - e depois imprime os 
formulários preenchidos para os programas aos quais os candidatos estão qualificados. 
 
O mecanismo ILOG, acessível para quem tiver um navegador web, apresenta um índice de 
precisão muito alto: 99%, de acordo com Donna Ramos-Johnson, diretora adjunta do Office of  
Chief Technology Officer de Washington. Ele apresenta desempenho superior à do sistema legado, 
um mainframe IBM executando um banco de dados Adabas/Natural, que era usado internamente 
para processamento de solicitações e transações financeiras.  
 
Outros programas federais serão acrescentados ao repositório de regras, que também será usado 
pelo sistema legado. "Esperamos ter os programas federais importantes online em setembro", diz 
Ramos-Johnson. 
 
Quem Precisa Deles  
 
Os mecanismos de regras surgiram no início dos anos 90, comercializados pelas empresas 
Pegasystems Inc., Fair Isaac Corp. e ILOG, entre outras. Normalmente, eram usados em 
indústrias extremamente reguladas, como finanças e seguros. Nos últimos anos, porém, muitos 
fornecedores entraram no mercado e mais empresas estão vendo os mecanismos de regras como 
uma maneira de obter maior flexibilidade em operações de negócio. 
 
"A necessidade de ter agilidade nos negócios está despertando um novo interesse por regras de 
negócio", observa David Kelly, presidente da Upside Research Inc.  



"As empresas têm de poder criar aplicações e processos de negócio capazes de se adaptar 
rapidamente a demandas do mercado".  
 
Mecanismos de regras fornecem este tipo de flexibilidade ao possibilitar que as etapas - ou regras 
- de um processo de negócio sejam editadas. Tradicionalmente, estas etapas eram codificadas na 
aplicação. Mas, com um mecanismo de regras, as etapas podem ser escritas em uma linguagem 
de autoria baseada em linguagem natural e armazenadas separadamente em um repositório 
gerenciado. As aplicações, então, são instruídas a acessar o mecanismo de regras, e as próprias 
regras podem ser atualizadas rapidamente por usuários semitécnicos e não necessariamente por 
programadores.  
 
Além disso, segundo Kelly, sistemas de regras de negócio ajudam as empresas a provar a 
conformidade com regulamentações do governo ao fornecer uma trilha de auditoria de 
procedimentos e de mudanças nestes procedimentos. 
 
Vivendo com Aplicações Legadas  
 
Aplicações legadas são uma forte razão para as organizações recorrerem a mecanismos de regras. 
Quando as empresas têm muitas regras embutidas em código legado, migrá-las para um 
mecanismo de regras permite que os usuários façam mudanças sem terem de reescrever código 
constantemente.  
 
A First American Field Services, que presta serviços de inspeção e manutenção de propriedades a 
bancos, recorreu à gestão de regras depois de chegar a um impasse com seu sistema legado.  
 
"Era uma teia grande gigantesca, havia um código para cada cliente e era muito difícil mudar", diz 
Mark Davis, gerente de desenvolvimento para Sistema de Informação Gerencial da First American.  
 
Três anos atrás, a First American começou a desenvolver um sistema de inspeção e manutenção 
de propriedades usando o mecanismo de regras Blaze Advisor da Fair Isaac. Esta aplicação está 
conectada a um banco de dados DB2 e aos mecanismos de workflow em Visual Basic .Net, que 
consultam o mecanismo de regras para determinar um curso de ação - por exemplo, qual serviço 
solicitar. As regras são editadas por meio de linguagem de autoria em inglês e do Visual Ruleflow 
Editor da Fair Isaac, com ícones de arrastar e soltar para criar processos de negócio graficamente. 
"Está muito fácil fazer mudanças agora", diz Davis.  
 
Brian Stucky, "administrador de regras corporativas" da Freddie Mac, também credita à gestão de 
regras de negócio a capacidade de simplificar o processo de mudar regras. Gerenciar regras ficou 
muito mais fácil depois que a empresa de empréstimo hipotecário substituiu um sistema legado 
por uma aplicação vinculada a um mecanismo ILOG JRules. "Temos um vasto número de regras 
de negócio. Antes, para fazer uma mudança, teríamos de pegar alguém de mainframe para 
descobrir a regra, fazer a mudança, testar novamente o sistema e colocá-lo em serviço outra 
vez", explica Stucky. "Era um procedimento tão demorado que, com freqüência, esperávamos até 
termos diversas mudanças para fazer. Agora podemos dar suporte a uma mudança rápida em 
uma regra, conforme a necessidade." 
 
Outras empresas também estão empregando mecanismos de regras para aprimorar a eficiência 
operacional. A AMR Inc., empresa de transporte médico nacional, usa um mecanismo de regras 
para gerenciar sua frota de veículos com maior eficácia em termos de custos. "Antes, se alguém 
precisasse de transporte para fazer um exame de raio-X, mandaríamos o equipamento mais caro 
- um sistema avançado de manutenção da vida - e transportaríamos este indivíduo ao hospital por 
um alto custo", conta Mark Kalevik, gerente de engenharia de software da AMR. Agora, a empresa 
utiliza o CleverPath Aion  Business Rules Expert da Computer Associates International, para 
determinar que tipo de veículo vai autorizar e qual a rapidez necessária.  
Movido por BPM e SOA  



O interesse por business process management (BPM) também está despertando a curiosidade por 
regras de negócio. "Os mecanismos de regras de negócio estão se tornando uma parte importante 
de outras soluções, como business process management", diz Kelly, ressaltando que é comum os 
fornecedores de BPM fazerem parceria com fornecedores de regras de negócio.  
 
Outra tendência complementar é o aumento do uso de Web services e arquiteturas baseadas em 
serviços. Quando criam uma estrutura SOA, as organizações acrescentam uma camada de regras 
de negócio para acompanhar as camadas de lógica de negócio, workflow e dados.  
 
A Promissor Inc., fornecedora de serviços de teste e licença educacionais, está desenvolvendo um 
SOA. A empresa criou um sistema de inscrição que pode ser usado remotamente por funcionários, 
com laptops ou dispositivos handheld, para filtrar e inscrever candidatos ao teste. Para tornar o 
sistema mais acessível por handhelds em locais remotos, a Promissor criou a aplicação usando 
Web services. 
 
"Fizemos uma re-arquitetura tendo o mecanismo de regras como base", diz  Robert Crouch, vice-
presidente de TI da Promissor. A empresa escolheu o mecanismo HaleyRules e a ferramenta de 
autoria de regras HaleyAuthority da Haley Systems para criar e gerenciar as regras de inscrição. 
"O mecanismo Haley é leve o suficiente para carregar em um PDA e por isso não precisamos de 
conectividade com a Internet para operar", explica Crouch. 
 
A Promissor optou pela interface de linguagem natural do Haley, que permiti aos usuários 
corporativos editar regras facilmente. A empresa também gostou do tamanho pequeno do Haley, 
diz Crouch. Opções para ver e editar regras podem ser importantes. Os usuários talvez queiram 
trabalhar com regras via tabela de decisão, árvore de decisão ou algum outro formato com o qual 
estão familiarizados. 
 
Cesar Gomez, gerente de operações de sistemas e desenvolvimento de aplicações da Horizon 
Casualty Services, gosta especialmente dos recursos visuais do produto RulesPower, da 
RulesPower Inc. A Horizon instalou-o como parte de um novo programa de processamento de 
faturas no ano passado.  
 
"O que nos impressionou foi a diagramação visual dos workflows", revela Gomez. "É como uma 
tela Visio interativa. Deu ao pessoal de negócio a capacidade de visualizar de que modo as regras 
de negócio fluíam no programa." A aplicação de processamento de faturas baseada no RulesPower 
permitiu que a Horizon realocasse três dos seus seis processadores de faturas para lidar com 
exceções - reclamações não padrões que requerem exame humano- e reduzisse substancialmente 
a pendência de reclamações. O uso de um mecanismo de regras reduziu em 30% os custos de 
processamento de reclamações, segundo Gomez.  
 
Importante em um sistema de gestão de regras, segundo Barnes, não é a lista de recursos, mas o 
quanto ele é amigável para o pessoal não técnico. A maioria das organizações que adquire 
mecanismos de regras, hoje, quer que seus gerentes de negócio possam criar e editar suas 
próprias regras. "As reais diferenças, e as áreas reais de aprimoramento, têm a ver com 
usabilidade", observa Barnes. Ele sugere que as empresas comecem avaliando quão fácil é, para 
os usuários, formular regras de negócio com o produto.  
 
"A proposição de valor de um mecanismo de regra é a capacidade de gerenciar regras de negócio, 
e estas regras devem ser definidas pelo pessoal de negócio", diz Barnes. "Infelizmente, muitos 
produtos ainda não estão amadurecidos, ou são técnicos demais." 
 
Fonte: Computerworld online – Acesso em 22/5/2005 


