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RESUMO 

No contexto empresarial, o tempo é um dos fatores mais importantes para os processos 

internos de uma empresa e, consequentemente, para os seus objetivos. Quando os processos de 

negócio internos da empresa estão otimizados, há uma maior eficiência do tempo e dos recursos 

humanos. Se existirem processos de negócio que não estão otimizados, como por exemplo, a 

imputação de horas diárias dos colaboradores, há uma grande probabilidade de ocorrerem erros 

e atrasos, resultando no incumprimento de prazos estipulados e num prejuízo consequente. 

Neste âmbito, a automatização de processos dentro de uma empresa é uma ferramenta 

importante, já que permite poupar tempo e recursos, potenciando o lucro da empresa. Desta 

forma, os chatbots podem ser uma ferramenta fundamental para simplificar e automatizar 

tarefas internas, prevenindo os erros humanos. Atualmente, os chatbots já são utilizados em 

start-ups, mas também em empresas de maior dimensão, e a tendência é que este uso aumente 

cada vez mais. O uso de chatbots é possível graças à evolução das tecnologias de inteligência 

artificial e machine learning. 

As arquiteturas de microsserviços são uma das primeiras a ser introduzidas, aplicadas 

na prática e a tornarem-se populares quando as práticas de DevOps tiveram impacto na indústria 

do software. Fazer a migração de arquiteturas monolíticas para arquiteturas na cloud nativas, 

como os microsserviços, traz várias vantagens tais como flexibilidade de adaptação às 

mudanças tecnológicas e a possibilidade de fazer uma migração incremental dos recursos para 

diferentes componentes do sistema à medida que eles são necessários. A estabilidade e 

escalabilidade são dois fatores que, tal como o tempo, são fundamentais para os processos 
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internos de uma empresa. Por estas razões, uma arquitetura de microsserviços pode ser 

vantajosa no chatbot.  

Neste relatório de estágio são apresentados os conceitos de chatbots, a sua classificação 

e caraterísticas, um estudo comparativo entre os vários chatbots existentes, comerciais e de 

investigação, os conceitos de arquiteturas de microsserviços, uma comparação entre estas e as 

arquiteturas legadas e as tecnologias para a implementação de arquiteturas de microsserviços. 

É apresentada ainda a implementação de um chatbot desenvolvido em linguagem C# com 

recurso à Bot Framework da Microsoft, numa arquitetura de microsserviços, disponibilizados 

na Microsoft Azure Cloud, que permite com que os colaboradores da empresa Armis Group 

façam as imputações de horas de trabalho e de despesas de uma forma automática, com recurso 

a algoritmos de inteligência artificial e utilizando o canal do Microsoft Teams da empresa como 

meio de comunicação com o chatbot. 

Palavras Chave: Chatbot, NLP, Inteligência Artificial, Machine Learning, 

Microsserviços, Microsoft Bot Framework; 



iii 

ABSTRACT 

Within the business environment, time is one of the most important factors for the 

internal procedures within a company and, therefore, for the business goals. When these 

procedures are optimized there is a better time and human resources efficiency. If there are 

business procedures that are not optimized, such as employees allocating daily working time, 

there is a high probability of occurring errors and delays, resulting in failure to comply with 

deadlines and in a subsequent profit loss. In this respect, the automation of procedures within a 

company is an important tool, since it is a saver of time and resources, boosting the company’s 

profit. Chatbots can be a key tool to simplify and automate internal company tasks, preventing 

human errors. Nowadays chatbots are already used in start-ups, but also in bigger companies 

and its use tend to increase evermore. The use of chatbots is possible due to the evolution of 

artificial intelligence and machine learning technologies. 

Microservices architectures are one of the first to be introduced, applied and become 

popular when the DevOps had impact in the software industry. Migrating monolithic 

architectures to cloud-native architectures such as microservices brings in many advantages, 

for instance flexibility to adapt to the technological changes and independent resource 

management for different system components. Stability and scalability are two factors that like 

time are key to the internal procedures within a company. For these reasons, a microservices 

architecture can be beneficial to a chatbot. 

In this internship report are presented the concepts of chatbots, its classification and 

features, as well as a comparative research between the existing chatbots, commercial and non-

commercial, the concepts of microservices architectures, a comparison between these 

architectures, legacy architectures and the technologies to implement microservices 

architectures. It is presented the implementation of a chatbot developed in C# with Microsoft 



iv 

Bot Framework, in a microservices architecture, deployed in the Microsoft Azure Cloud that 

allows Armis Group employees to allocate daily working hours and costs automatically with 

the use of artificial intelligence algorithms, using the company’s Microsoft Teams channel as a 

means of communication with the chatbot. 

Keywords:  Chatbot, NLP, Artificial Intelligence, Machine Learning, Microservices, 

Microsoft Bot Framework; 
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1. INTRODUÇÃO

Neste primeiro capítulo é realizado um enquadramento do trabalho desenvolvido, sendo 

apresentadas as motivações e objetivos para a sua realização, bem como definidas as suas 

principais contribuições. Este capítulo termina com a apresentação da estrutura do relatório, 

com uma descrição resumida de cada um dos capítulos. 
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1.1. Enquadramento 

A gestão do tempo é um fator fundamental para todas as empresas, nos mais diversos 

setores, independentemente das suas atividades. Uma empresa só pode atingir os objetivos que 

as suas capacidades permitirem, dentro do tempo disponível que existe. O tempo como outros 

fatores pode ser visto como tendo um custo de oportunidade associado. Este custo de 

oportunidade é calculado a partir do tempo investido por uma empresa para realizar determinada 

tarefa com os potenciais usos alternativos do tempo investido (Morden, 2017). Segundo Morden, 

além de um recurso tal como descrito no parágrafo anterior, o tempo também é visto como um 

fator crítico de sucesso ou como um fator limitador. Pode ser visto como um fator crítico de 

sucesso, isto é, um fator predominante no sucesso de uma organização, quando a tomada de 

decisões e as só tem valor dentro de um prazo definido. O tempo pode ainda ser visto como um 

fator limitador quando os processos de gestão estratégica fixam prazos restritos para atingir 

objetivos, por exemplo, uma escola tem de ensinar e avaliar alunos dentro de prazos restritos pré-

estabelecidos e produzir resultados suficientes, tal como a percentagem mínima de aprovação 

por ano, qualquer que seja a capacidade e motivação dos alunos desse ano. 

Assim, é importante perceber de que formas é que se pode otimizar a gestão do tempo no 

ambiente empresarial, em particular para este relatório de estágio, as empresas de tecnologias de 

informação. Para isso, existem estratégias comportamentais associadas à gestão de recursos 

humanos, como priorizar tarefas, delegar tarefas, planear e analisar o tempo despendido (Chase 

et al., 2013), como também existem formas práticas de melhorar a gestão do tempo na forma de 

desenvolver projetos. Uma dessas formas é a adoção de arquiteturas de microsserviços na cloud 

no desenvolvimento de aplicações. Existem vantagens em adotar a cloud para a implantação de 

microsserviços, ao nível da flexibilidade, disponibilidade e custos associados relativamente aos 

sistemas monolíticos. Além disso, os microsserviços possibilitam a divisão de código em partes 

pequenas, leves do ponto de vista computacional e independentes capazes de serem geridos por 

equipas diferentes ao mesmo tempo, com o objetivo de melhorar a gestão do tempo, a 

complexidade do sistema e a sua escalabilidade. 
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A inteligência artificial aliada a uma arquitetura de microsserviços disponibilizada na 

cloud pode ser vantajosa para melhorar a gestão do tempo nos processos empresariais. 

Negnevitsky (2004), citado por Martínez-López e Casillas (2013), refere que a inteligência 

artificial tem a criação de soluções automatizadas que acrescentem valor a problemas que 

necessitariam do uso de inteligência se fossem resolvidas por humanos como a sua principal 

missão. O recente aumento da popularidade dos dispositivos inteligentes, assistentes pessoais e 

apoio ao cliente online tem levado a comunidade científica a apostar em metodologias para 

respostas automáticas a perguntas e chatbots (Hardalov et al., 2019). O uso de chatbots aliado à 

inteligência artificial pode ser uma ferramenta com potencial para melhorar a produtividade de 

uma empresa, quer ao nível de processos internos quer ao nível de processos externos. Os 

chatbots, que englobam um universo que vai desde robôs a assistentes virtuais inteligentes (van 

Doorn et al., 2017) trouxeram inovação no setor dos serviços, através da automatização da 

interação com o cliente na entrega do serviço, modificando o paradigma que classificava os 

serviços como uma indústria onde a tecnologia era significativamente “menos importante do que 

o contacto humano” (Bitner et al., 2000). Esta é uma área com muito por investigar, mas o uso 

de chatbots meramente mecânicos sem qualquer tipo de inteligência pode ser insuficiente para a 

adoção desta tecnologia, pelo que adicionar inteligência artificial e técnicas de machine learning 

a um chatbot pode ser um fator decisivo para a sua adoção generalizada. 
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1.2. Motivação 

O motivo que levou à proposta deste projeto de estágio de Mestrado em Engenharia 

Informática foi a necessidade de acabar com as falhas na imputação de horas e imputação de 

despesas por parte dos colaboradores da Armis Group (apresentada com detalhe no subcapítulo 

seguinte) resultantes em prejuízos, devido ao pedido de empréstimos a bancos e processos de 

contabilidade morosos por causa dos erros no custo por hora dos trabalhadores e horas imputadas. 

Atualmente, as imputações de horas de trabalho e de despesas são feitas de forma manual por 

cada um dos colaboradores da empresa, através da plataforma da intranet da empresa. 

Adotar uma arquitetura orientada a serviços pode revelar-se vantajoso para o 

desenvolvimento de aplicações, uma vez que, resumidamente, previne o single point of failure, 

garante a permanência dos serviços e a sua independência, bem como permite a introdução de 

alterações nas funcionalidades de forma ágil. 

Os chatbots têm vindo a ter um papel mais ativo nas grandes empresas da atualidade, no 

entanto, ainda possuem falhas e há um longo caminho a percorrer para ser possível tirar o 

verdadeiro proveito do seu uso. 

Pretende-se que as imputações de horas e de despesas sejam feitas diariamente, de forma 

automática e também manual, recorrendo a um chatbot em arquitetura de microsserviços 

disponibilizado na cloud, com a capacidade de analisar padrões de comportamento, recorrendo a 

algoritmos de inteligência artificial e machine learning. O chatbot terá de ser integrado no canal 

da Microsoft Teams da empresa e, além da imputação de horas e imputação de despesas, o 

chatbot terá a capacidade de conversar com os colaboradores recorrendo a técnicas de Natural 

Language Processing - NLP. 

1.3. Apresentação da Organização 

Antes de avançar para os objetivos do projeto de estágio, cumpre apresentar a organização 

mencionada, a Armis Group, e enquadrar o estagiário nessa relação. A Armis Group apresenta-

se como uma entidade de vanguarda na área de tecnologias de informação. Fundada em 2005 e 
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com sede na cidade do Porto, a Armis Group é uma empresa que se dedica ao desenvolvimento 

de soluções informáticas. Com o objetivo de acompanhar o ritmo alucinante com que a tecnologia 

de desenvolve, a Armis procura estar presente em várias áreas de tecnologias de informação, tais 

como o desporto, saúde, transportes, utilitários, serviços financeiros, administração pública e 

telecomunicações. O nome Armis, que significa armas em latim, traduz-se na missão de se 

diferenciar pelo uso de soluções inovadoras e de excelência na construção dos seus produtos e 

serviços. Por forma a responder adequadamente às várias necessidades dos seus clientes, o grupo 

é constituído pela Armis Information Technology (Armis IT), pela Armis Intelligent Transport 

Systems (Armis ITS), pela Armis Digital Sport Technology (Armis Sport) e pela Armis Sourcing 

Technology Services (Armis Sourcing). A primeira foca-se no desenvolvimento de soluções nas 

áreas de Portais, Mobilidade, Business Intelligence, Segurança e Gestão de Identidades, Testes e 

Certificação de Software, para além de outros pedidos personalizados. A segunda concentra-se 

especificamente na produção de soluções inteligentes na área dos Transportes. A terceira, por 

sua vez, especializa-se em software dedicado à área de Desporto. A última dedica-se à prestação 

de serviços e recursos especializados junto do cliente. O grupo encontra-se a operar em quatro 

instalações (Porto, Lisboa, São Paulo e Macau) que visam satisfazer a sua vasta carteira de 

clientes oriundos de oito nacionalidades distintas. Os seus cerca de 130 profissionais dedicam-se 

aos mais de trezentos projetos atualmente em curso. 

O estagiário é colocado nas instalações do Porto. Hierarquicamente, integra a equipa de 

Soluções Corporativas dirigida pelo Engenheiro Ricardo Coelho, que ocupa o cargo de diretor 

(Figura 1-1). 

 

Figura 1-1 - Organograma da Equipa de Soluções Corporativas da Armis Group 
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O diretor é responsável pela gestão de uma área de negócio ou área técnica. As suas 

principais competências são a gestão de negócio, gestão de projetos e a gestão de equipas. Tem 

como responsabilidade o desenvolvimento do negócio, projeto e propostas, independentemente 

de o conhecimento técnico ser ou não da sua responsabilidade. A Figura 1-2 representa o plano 

de carreiras da Armis Group. 

Figura 1-2 - Plano de Carreiras da Armis Group 

1.4. Objetivos 

O desenvolvimento do chatbot proposto passa pela realização de várias etapas, 

necessárias para o enquadramento tecnológico do problema e da escolha das soluções mais 

adequadas para a definição do modelo. São abaixo apresentados os principais objetivos: 

 Investigar o conceito de arquiteturas de microsserviços;

 Estudar as diferenças entre arquiteturas legadas e arquiteturas de microsserviços;
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 Investigar as tecnologias para a implementação de uma arquitetura de 

microsserviços; 

 Investigar o conceito de chatbot; 

 Estudar as caraterísticas dos chatbots e a sua classificação; 

 Apresentar um estudo comparativo entre os chatbots existentes, comerciais e não 

comerciais; 

 Desenvolver um chatbot em arquitetura de microsserviços, com recurso a 

algoritmos de inteligência artificial e machine learning, capaz de suportar um 

conjunto de funcionalidades de suporte a processos corporativos internos da 

Armis Group para completar a oferta de serviços a colaboradores; 

A concretização destes objetivos possibilitará o desenvolvimento de um chatbot que 

cumpra os requisitos propostos, tendo sempre em conta todo o suporte teórico necessário para a 

sua criação. Espera-se que com a criação do chatbot descrito neste relatório de estágio seja 

possível colmatar as falhas existentes em processos internos da Armis Group e, assim, contribuir 

para que a imputação de horas de trabalho diárias e despesas seja feita de forma eficiente, 

permitindo alocar recursos noutras áreas. 

1.5. Planeamento 

O projeto encontra-se está enquadrado na unidade curricular Dissertação/Estágio/Projeto, 

do segundo ano do Mestrado em Engenharia Informática da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro e nos objetivos propostos. Isto significa que, apesar de um planeamento exaustivo 

não ser possível, deve ser definido um planeamento estimado, de forma a servir de controlo dos 

objetivos globais relativamente ao tempo disponível. O cronograma do projeto de estágio pode 

ser consultado no anexo 1, no final do relatório. 
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1.6. Estrutura do Relatório 

Além do presente capítulo que apresenta o enquadramento, a motivação, a organização, 

o planeamento e os objetivos, este relatório de estágio apresenta um conjunto de capítulos

organizados da seguinte forma: 

Capítulo 2 – Arquiteturas de Microsserviços 

Este capítulo apresenta e contextualiza a temática das arquiteturas de microsserviços. 

Apresentam-se as bases científicas que servem de pilares para a arquitetura de microsserviços a 

implementar no chatbot. Neste capítulo, faz-se um estudo das arquiteturas legadas, que 

antecederam as arquiteturas de microsserviços, bem como um estudo das gerações anteriores de 

microsserviços. Por fim, aborda-se a temática das tecnologias para a implementação das 

arquiteturas de microsserviços. 

Capítulo 3 – Chatbots 

Este capítulo apresenta e contextualiza a temática dos chatbots. Apresentam-se as bases 

científicas que servem de pilares para o chatbot a desenvolver. Também são apresentados vários 

chatbots existentes atualmente (comerciais e não comerciais), são definidos os critérios para a 

seleção do conjunto de chatbots a analisar, bem como um estudo comparativo entre eles com 

base nos critérios definidos. 

Capítulo 4 – Análise de Requisitos e Especificação 

Neste capítulo são levantados e especificados os requisitos do problema da empresa. São 

abordados os requisitos funcionais e não funcionais, seguindo o modelo FURPS+, bem como os 

casos-de-uso e respetiva especificação e user stories. 

Capítulo 5 – Implementação 

Este capítulo apresenta todas as etapas da implementação. São apresentadas as 

tecnologias usadas na implementação do projeto, bem como a forma como este está estruturado 
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com recurso a um diagrama de implantação. É ainda apresentada e descrita a arquitetura do 

projeto e, por fim, o produto final. 

Capítulo 6 – Testes 

Este capítulo consiste na realização de testes ao chatbot. É feita uma descrição dos tipos 

de testes de software existentes e os que foram aplicados ao chatbot, com as respetivas 

conclusões. 

Capítulo 7 – Conclusões e trabalho futuro 

No capítulo final apresenta-se um resumo dos tópicos mais relevantes do trabalho 

desenvolvido, onde é realizada uma análise crítica das características do modelo proposto durante 

o estágio. São feitas conclusões sobre o trabalho, com destaque para a validação ou não dos

objetivos propostos inicialmente. Além disso, também são mencionados os contributos do 

projeto e trabalho futuro. 
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2. ARQUITETURAS DE

MICROSSERVIÇOS 

Neste capítulo descreve-se o percurso desde os sistemas legados até às arquiteturas de 

microsserviços, passando pelo Service-Oriented computing e Serviced-Oriented Architectures, 

culminando com uma descrição das tecnologias disponíveis para implementar uma arquitetura 

de microsserviços. 
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2.1. Enquadramento 

As aplicações dos sistemas legados foram escritas há várias décadas, com recurso a 

técnicas e linguagens que agora são descontinuadas, mas que por motivos válidos, como por 

exemplo, os elevados custos de mudança para um sistema atual, continuam a ser usados em 

empresas. Entenda-se sistema legado como um grande sistema de software que é vital para uma 

organização, mas difícil de utilizar e manter (Bennett, 1995). Um sistema legado pode estar 

escrito em linguagem assembly ou numa versão de uma linguagem de terceira geração (Denning, 

1971), como o Coral, Fortran-66 ou Cobol (Misra & Jalics, 1988). Estas podiam ser as linguagens 

mais vanguardistas da altura, porém, a tecnologia evolui. O software deve continuar a adaptar-se 

ou tornar-se-á cada vez menos útil para os desafios do mundo real (Lehman, 1980). Grande parte 

das aplicações ainda hoje usadas por grandes empresas não seguiram a regra de Lehman e não 

se adaptaram à evolução, portanto, sem documentação, a manutenção dos sistemas legados é 

feita diretamente a partir do código-fonte, pois é a única fonte de conhecimento acerca do 

sistema. Com o passar dos anos, o sistema torna-se difícil de manter e, ainda que os pedidos por 

parte dos colaboradores possam ir de encontro a uma reformulação do sistema, este realiza tarefas 

cruciais para a organização e nem sempre isso é possível. Assim, segundo Misra e Jalics, existe 

um dilema na arquitetura dos sistemas legados: se o sistema gere inúmeras tarefas cruciais para 

uma empresa, é importante não haver precipitação para desistir do sistema legado e adotar um 

sistema moderno à partida, uma vez que o próprio negócio pode estar em jogo, caso algo corra 

de forma imprevista. Os sistemas legados representam anos acumulados de experiência e 

conhecimento e podem inclusivamente ser o único local de uma organização onde existem regras 

de negócio, por isso, a análise de sistemas tem de analisar o software e não os processos humanos. 

Segundo Misra e Jalics, os sistemas legados são geralmente difíceis de compreender, são de 

grande dimensão (na ordem das centenas de milhares de linhas de código) e enfrentam resistência 

por parte dos engenheiros de software, que prefeririam trabalhar em sistemas novos em vez de 

manter sistemas velhos e obsoletos, além de que as capacidades necessárias para manter estes 

sistemas não são frequentemente encontradas em pessoas com pouca experiência.
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Segundo a revista Forbes, existe um conjunto de desafios associados à migração dos 

sistemas legados (Forbes, 2018), nomeadamente: 

a) A aceitação por parte dos utilizadores, tipicamente os utilizadores estão

habituados aos seus atalhos e processos. A melhor forma de ultrapassar este

problema é ouvir a opinião deles e adicionar funcionalidades que os possam

ajudar, mesmo que não estivessem inicialmente previstas adotar;

b) Problemas de fluxo de trabalho, ou seja, a mudança nas rotinas pode causar

descontentamento e falha no seguimento de regras;

c) Dependências desconhecidas, os sistemas legados podem estar em uso por parte

de outros sistemas de informação. Uma forma de descobrir essas dependências é

desligar os recursos temporariamente e gradualmente. Se algum alerta for

disparado ou se houver falhas, é sinal que há dependências que têm de ser

resolvidas antes de atualizar o sistema;

d) Não definir um planeamento de migração, ou seja, se quem desenvolve o sistema

legado tiver em conta que inevitavelmente será necessário evoluir o sistema, será

mais fácil substituí-lo no futuro;

e) O investimento que se faz em sistemas legados deve ser tido em conta, o grande

desafio prende-se em investir em tecnologia capaz de evoluir e com open-

standards;

f) O tempo de inatividade do sistema pode levar a perdas temporárias de receitas

dentro de uma organização. Desenhar soluções tendo em conta a compatibilidade

com a infraestrutura existente e com a usabilidade dos colaboradores pode reduzir

os problemas na adição de funcionalidades;

g) O retorno do investimento. Quando o custo de manter um sistema legado

ultrapassa o custo de reescrever o sistema do zero, com arquiteturas modernas,

deve abandonar-se o sistema legado.

Uma arquitetura de microsserviços é composta por serviços independentes e leves do 

ponto de vista computacional, que executam uma única função, sempre em colaboração com 

outros serviços independentes, através de uma interface comum bem definida (Namiot & Sneps-

sneppe, 2014). No presente, termos como escalabilidade, computação na cloud e DevOps estão 

a ganhar popularidade. Como não existem soluções perfeitas para todos os cenários, os 

microsserviços não são a solução milagrosa para todos os problemas da informática, mas são 
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uma grande ajuda em determinados casos, além de que existem atualmente diversas tecnologias 

que permitem implementar esta arquitetura e tutoriais de como migrar de uma arquitetura 

monolítica para microsserviços. A viabilidade desta recente arquitetura de software deu-se 

devido à disseminação das Platform as a Service (PaaS), onde os custos de infraestrutura e 

software caíram substancialmente. Esta arquitetura é adotada atualmente por empresas como a 

Netflix, Spotify, Uber, Amazon, entre outras empresas digitais (Buchgeher et al., 2017). 

2.1.1 Os Desafios da Modernização 

Existe uma corrida constante contra o tempo a partir do momento em que um produto é 

lançado, com isto, à medida que o ritmo do desenvolvimento da tecnologia aumenta, mais 

depressa um produto se torna obsoleto. Para tentar contrariar esta tendência, a modernização do 

software procura evoluir os sistemas legados, ou pelo menos, parte dos elementos do sistema 

quando as práticas de modernização convencionais (como a manutenção e aperfeiçoamentos) 

não conseguem atingir as necessidades do sistema. A modernização do software ainda é mais 

desafiante do que os engenheiros de software possam pensar, uma vez que ocorrem muitas falhas 

neste processo. É possível verificar no artigo de revisão de Jørgensen e Moløkken-Østvold ao 

artigo do The Standish Research Group que 23 por cento dos projetos são cancelados antes de 

estarem terminados, enquanto que apenas 28 por cento dos projetos são cumpridos dentro do 

tempo e prazos estipulados com as funcionalidades previstas (Jørgensen & Moløkken-Østvold, 

2006). As falhas na modernização dos sistemas legados podem ocorrer por várias razões, 

nomeadamente, a complexidade do sistema, a tecnologia usada, os processos de engenharia 

usados, os componentes comerciais e os objetivos de negócio da empresa.  

No parágrafo anterior estão descritos alguns desafios da modernização dos sistemas 

legados, mas as causas para esses desafios ainda não foram exploradas neste relatório. Uma das 

causas é a dimensão do software, isto é, a quantidade de código é imensa e está em constante 

crescimento. Este fator tornou-se evidente no final dos anos 90, quando as empresas decidiram 

contratar grupos de programadores de COBOL e consultores para corrigirem os possíveis 

problemas relacionados com a chegada dos anos 2000. Estima-se que em 1990 eram geridos 120 

mil milhões de linhas de código escrito em COBOL e FORTRAN (Ulrich, 1990). Em 1998 eram 

geridos 250 mil milhões de linhas de código e, na altura, a tendência era que esses números 
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viessem a crescer (Ransom et al., 1998). Os sistemas de informação tendem a crescer à medida 

que o tempo passa, devido aos esforços alocados para remover código não usado serem raramente 

financiados. Por exemplo, uma empresa que estivesse entre as 100 mais ricas dos Estados Unidos 

da América nos anos 90 geria 35 milhões de linhas de código e adicionava dez por cento desse 

número por ano só em atualizações no código. Como resultado, o número de código gerido por 

essas empresas duplicava a cada sete anos (Müller et al., 1995). 

As razões pelas quais existe a necessidade de introduzir alterações no software podem ser 

divididas em quatro categorias: alterações de aperfeiçoamento, alterações de correção, alterações 

de adaptação ou alterações de prevenção. As alterações de aperfeiçoamento são feitas para 

melhorar o produto ou melhorar a usabilidade ou atributos do sistema, as de correção servem 

para reparar defeitos do sistema, as alterações de adaptação servem para manter o sistema de 

acordo com as mudanças do ambiente empresarial (sistema operativo, compiladores, gestão de 

bases de dados, componentes comerciais) e as preventivas servem para melhorar a fiabilidade do 

sistema e prepará-lo para o futuro. A Figura 2-1 mostra a distribuição, em percentagem, do tipo 

de alterações que ocorrem em sistemas legados das empresas. Estes dados foram recolhidos ao 

longo de mais de 20 anos (Martin & McClure, 1983). 

 

Figura 2-1 - Distribuição do Tipo de Alterações em Sistemas Legados (Adaptado de Martin & McClure, 1983) 

Pelos dados da figura, é possível concluir que mais de 50% das alterações são de 

aperfeiçoamento, as de adaptação correspondem a cerca de 30%, as de correção correspondem a 

25 % e as de prevenção a cerca de 5%. Estas alterações que ocorreram anualmente durante as 

décadas de 80 e 90 acarretaram custos. Estes custos tenderam, com o passar dos anos, a exceder 

os custos de desenvolvimento inicial do ciclo de vida do software legado. Como mostrado na 
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Figura 2-2, o custo relativo para gerir e melhorar o software aumentou e representava, na década 

de 90, mais de 90% do custo total dos sistemas. 

Figura 2-2 – Custos com Software Devido à Evolução dos Sistemas (Adaptado de Seacord et al., 2003) 

Seguindo a tendência do gráfico da Figura 2-2, no fim dos anos 90 vivia-se a crise dos sistemas 

legados, com o desenvolvimento de novos softwares a ultrapassarem a capacidade para os 

manter. Para os manter, grande parte dos orçamentos das empresas foram dedicados à 

manutenção dos sistemas legados, o que deixou uma pequena parte dedicada ao 

desenvolvimento. Atualmente, apesar de ainda existirem sistemas legados em grandes empresas 

mundiais, a crise dos sistemas legados acabou por ser ultrapassada devido à crescente utilização 

de Service-Oriented Architecture (SOA), exploradas em detalhe em 2.4. 

2.2 Sistemas Legados 

Os sistemas legados são constituídos por aplicações monolíticas, onde todo o software é 

desenvolvido numa base de código única, partilhada pelos diversos programadores. Sempre que 

estes pretendem adicionar ou alterar funcionalidades, têm de garantir que todas as restantes 

continuam a funcionar, o que leva a um aumento da complexidade do código à medida que estas 

são adicionadas, acabando por limitar a capacidade das empresas em criar novas funcionalidades 

de forma ágil. 
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Figura 2-3 – Exemplo de uma Arquitetura de uma Aplicação Monolítica (Adaptado de Savchenko et al., 2015) 

A aplicação monolítica server-side vai processar os pedidos HyperText Transfer Protocol 

- HTTP, executar a lógica do domínio, recolher e atualizar os dados na base da dados (Figura 2-

3). Neste padrão de design de aplicações, pode ser necessário reconstruir e reimplementar toda a 

estrutura para fazer uma simples alteração (Savchenko et al., 2015). Uma implementação 

monolítica acarreta ainda o ponto único de falha ou single point of failure, ou seja, se a aplicação 

falhar, todos os serviços ficam indisponíveis, o que idealmente não pode acontecer numa 

arquitetura de microsserviços (Villamizar et al., 2015). Como já foi referido, empresas como a 

Netflix e a Amazon utilizam arquiteturas de microsserviços. Esta última começou por ter uma 

única grande base de dados numa arquitetura monolítica e quando a complexidade começou a 

aumentar, acabou por migrar para uma arquitetura orientada a microsserviços, de forma a garantir 

uma alta disponibilidade e escalabilidade dos seus serviços (Thones, 2015). Assim, é possível 

distribuir os programadores em pequenas equipas dedicadas a tarefas diferentes, em simultâneo, 

sem comprometerem o produto final. Estas caraterísticas tornam os monólitos difíceis de usar 

em sistemas distribuídos sem frameworks específicas ou soluções ad hoc, tais como Network 

Objects (Birrell et al., 1993), Remote Method Invocation - RMI (Pitt & McNiff, 2001), ou 

Common Object Request Broker - CORBA (Frantz, 2000). Contudo, mesmo estes métodos 

apresentam limitações. De seguida, descrevem-se algumas limitações dos monólitos, segundo o 

artigo de Dragoni (Dragoni et al., 2017):  
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a) Os monólitos de grande dimensão são difíceis de manter e escalar, uma vez que 

têm uma complexidade elevada e a procura de erros requer uma análise por todo 

o código; 

b) Os monólitos estão sujeitos a uma enorme complexidade de dependências 

(Merkel, 2014), no qual adicionar ou atualizar bibliotecas resulta em sistemas 

inconsistentes que não compilam, não executam ou, no pior dos casos, não têm o 

comportamento esperado; 

c) Os tempos de inatividade são consideráveis, porque para introduzir mudanças nos 

módulos de um sistema monolítico é necessário reiniciá-lo sempre; 

d) A disponibilização dos monólitos não é a ideal, devido à heterogeneidade dos 

requisitos dos modelos dos constituintes do sistema, isto é, uns podem necessitar 

de muita memória, outros de muita capacidade computacional e outros de 

componentes à medida; 

e) Os sistemas monolíticos limitam a escalabilidade. A estratégia usual para lidar 

com o balanceamento da carga dos pedidos é criar novas instâncias da mesma 

aplicação e dividir a carga pelas instâncias criadas. Contudo, pode acontecer que 

o tráfego em excesso sobrecarregue apenas um conjunto de módulos, tornando 

inconveniente a alocação dos novos recursos para os outros componentes; 

f) Os monólitos limitam a tecnologia aos programadores, isto é, estes têm de usar a 

mesma linguagem de programação e frameworks da aplicação inicial. 

  



CHATBOT EM ARQUITETURA DE MICROSSERVIÇOS PARA IMPUTAÇÃO DE HORAS E DESPESAS EM AMBIENTE EMPRESARIAL 

20 

Numa arquitetura monolítica a camada da interface com o utilizador, a camada de negócio 

e o acesso aos dados são dependentes umas das outras, como se pode ver na Figura 2-4. 

 

Figura 2-4 - Exemplo de uma Arquitetura Monolítica (Adaptado de n-ix.com) 

2.3 Service-Oriented Computing 

Service-Oriented Computing – SOC é um paradigma de computação onde os serviços são 

pilares fundamentais para o desenvolvimento de soluções. No SOC são criadas aplicações de 

software usando serviços em rede para atingir processos de negócio distribuídos de forma rápida 

e com baixo custo e Service-Oriented Architecture – SOA é a arquitetura para atingir este 

paradigma (Papazoglou, 2003). É importante não confundir SOC e SOA. Enquanto que SOA é 

uma arquitetura de software que promove o fraco acoplamento entre componentes, de modo a 

que estes sejam reutilizáveis, SOC é um paradigma computacional que usa serviços como base 

para a construção de aplicações distribuídas de forma rápida e com baixo custo. Este paradigma 

requer SOA para o desenvolvimento de aplicações distribuídas mais simples e económicas 

(Papazoglou et al., 2007). Segundo o autor, no SOC, os serviços são elementos computacionais 

independentes de plataforma capazes de executar funções que podem ir desde simples pedidos a 

processos de negócio complexos. No SOC, um serviço oferece funcionalidades a outros 

componentes e é acessível por meio de mensagens. Existem linguagens específicas para 

orquestrar as ações complexas dos serviços, como por exemplo, Business Process Execution 
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Language - BPEL. Segundo Papazoglou, as vantagens do SOC são o dinamismo (uma vez que 

podem ser criadas várias instâncias do mesmo serviço para dividir o balanceamento de carga do 

sistema), a modularidade e reutilização (os serviços mais complexos são compostos por serviços 

mais simples, e os mesmos serviços podem ser usados por diferentes sistemas), o 

desenvolvimento distribuído (ao concordarem com as interfaces do sistema distribuído, as várias 

equipas podem desenvolver código em paralelo) e, por fim, a integração de sistemas 

heterogéneos e legados (os serviços praticamente não têm de implementar protocolos 

estandardizados para comunicarem). 

O desenvolvimento de software no SOC envolve três componentes: o construtor da 

aplicação (application builders), o provedor de serviços (service providers) e o mediador de 

serviços (service broker). Os provedores de serviços fazem uso de uma linguagem de 

programação como Java ou C# para codificarem componentes. Estes são encapsulados com 

padrões estandardizados para formarem web services de forma a serem consumidos pelo 

construtor da aplicação (Tsai et al., 2008). Os mesmos web services podem ser consumidos por 

um ou mais construtores da aplicação, que são nada mais do que engenheiros com um 

conhecimento vasto de arquiteturas de software e do domínio do negócio (incluindo as 

necessidades dos clientes). A Figura 2-5 representa os três componentes envolvidos e os 

protocolos usados no SOC. 

Figura 2-5 – Três Componentes do SOC e Protocolos Comuns (Adaptado de Tsai et al., 2008) 
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2.4 Service-Oriented Architecture 

Existem várias definições para SOA. Tendo em conta os objetivos do presente relatório 

de estágio, uma definição possível é uma arquitetura de desenvolvimento de software que assenta 

na implementação de componentes como serviços modulares, que podem ser descobertos por 

outros serviços e usados por clientes (Kyriazis et al., 2018). O termo foi proposto originalmente 

em 1996 pelos investigadores Roy Schulte e Yefim Natis do Gartner Group, que analisaram as 

experiências de vários clientes que, à data, usavam tecnologia cliente-servidor (Schulte & Natis, 

1996). SOA é uma arquitetura que define um modelo de interação entre três intervenientes: o 

provedor de serviços (service provider) que publica uma descrição de um serviço e a sua 

implementação no registo de serviços, o consumidor de serviços (service consumer) que pode 

fazer uso direto do Uniform Resource Identifier – URI (Berners-Lee et al., 2004) do serviço ou 

então encontrar a descrição do serviço no registo de serviços e invocá-lo e, por fim, o 

intermediário de serviços (service broker), responsável por gerir o registo de serviços 

(Zimmermann et al., 2004). Esta arquitetura de desenvolvimento de software descreve um 

conjunto de padrões e normas para criar serviços independentes e enquadrados no contexto 

empresarial, uma vez que a separação entre as camadas de descrição, implementação e ligação 

oferecem uma maior flexibilidade na resposta às novas oportunidades de negócio. 

SOA consiste num conjunto de serviços de tecnologias de informação que, em conjunto, 

satisfazem as necessidades dos processos de negócio de uma empresa, de modo a que esta atinja 

os seus objetivos. É possível coreografar os serviços em aplicações compostas e invocá-los 

fazendo uso de padrões estandardizados, como mostrado na Figura 2-6. 

 

Figura 2-6 - Atributos de uma Arquitetura SOA (Adaptado de Arsanjani, 2004) 
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A agilidade dos processos de negócio é atingida nos sistemas de informação que sejam 

flexíveis, principalmente devido à separação da interface, implementação e protocolos de ligação 

entre os serviços que o SOA oferece. É possível reutilizar os serviços em múltiplos processos de 

negócio ou através de cadeias de valor (Normann & Ramirez, 1993) entre os parceiros de 

negócio, recorrendo ao fractal realization pattern (Arsanjani, 2004). Neste padrão, é possível 

aplicar os padrões e as funções associadas com os participantes no seu modelo de interação de 

uma forma composta. É possível aplicar este padrão a uma camada de uma arquitetura ou a 

múltiplas camadas ao longo da arquitetura de uma empresa. Se for entre projetos, é possível 

aplicá-lo entre unidades de negócio e parceiros de negócio, de uma forma escalável, dentro de 

uma cadeia de valor. A Figura 2-7 representa um exemplo da organização por camadas de um 

modelo SOA e foi adaptado do artigo de Arsanjani. 

Figura 2-7 - Camadas de uma Arquitetura SOA (Adaptado de Arsanjani, 2004) 

O autor refere que para cada uma das camadas, é preciso tomar decisões relativamente à 

arquitetura do sistema. Para tal, é fundamental criar um documento composto por secções, onde 

cada uma delas descreve o papel de cada camada. As camadas da Figura 2-7 estão numeradas de 

1 a 7: 

1) Camada de Sistemas Operacionais – corresponde às aplicações existentes

desenhadas à medida, ou sistemas legados, que incluem aplicações Customer

Relationship Management - CRM e Enterprise Resource Planning - ERP, entre

outras.
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2) Camada de Componentes Empresariais – corresponde à camada dos componentes 

que mantêm a qualidade do serviço – QoS dos serviços. 

 

3) Camada de Serviços – corresponde à camada onde estão expostos os serviços do 

negócio. Estes podem ser descobertos ou invocados ou coreografados em serviços 

compostos. 

 

4) Camada de Coreografia – corresponde à camada que define os serviços expostos na 

camada 3. Os serviços são agrupados num fluxo de orquestração ou coreografia. O 

fluxo de coreografia é uma forma de fazer composição de serviços de forma 

distribuída e descentralizada, onde não existe um serviço que é responsável por todos 

os outros, ou um “maestro”, isto é, cada serviço sabe o seu papel e o papel dos serviços 

vizinhos na coreografia. No fluxo de orquestração, pelo contrário, existe uma 

orquestração dos serviços, isto é, existe um serviço “maestro” responsável por invocar 

o serviço necessário para determinado processo, ficando à espera da resposta. A 

coreografia é mais usada em sistemas Representational State Transfer – REST e em 

arquiteturas de microsserviços, enquanto que a orquestração é usada em ambientes 

Simple Access Object Protocol – SOAP (Peltz, 2003). Nesta camada, há aplicações 

que podem ser usadas para definir o fluxo da aplicação. 

 

5) Camada de Acesso ou Apresentação – consiste na camada que faz o alavancamento 

de web services. 

 

6) Camada de Integração – consiste na camada que possibilita a integração de serviços 

através do uso de encaminhamento inteligente, mediação de protocolos. 

 

7) Camada de Qualidade do Serviço - consiste na camada que oferece as capacidades 

para monitorizar, gerir e manter a qualidade do serviço, tais como, segurança, 

performance e disponibilidade. 

Nos parágrafos anteriores foi descrita uma visão de negócio acerca da arquitetura SOA. 

De seguida, apresenta-se um exemplo prático desta arquitetura numa plataforma de marketplace, 

adaptado do artigo de Rosseau (Rosseau et al., 2010). 
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Figura 2-8 - Exemplo de uma Arquitetura SOA 

Na Figura 2-8, o Oracle ContentDB lida com a gestão de conteúdo do marketplace 

colaborativo. BPEL representa o núcleo do sistema colaborativo e é responsável pela integração 

do Oracle E-Business Suite, o Oracle Content DB e o ERP Compiere. Através da leitura do artigo 

de Rosseau percebe-se que a integração deste ERP é feita através da transformação em web  

services das suas funcionalidades principais e o acesso a estes web services é feito através de 

processos do BPEL. O WebCenter representado na Figura 2-8 é usado para o front end da 

aplicação web. Este produto faz uso de portlets, ou seja, componentes visuais independentes 

usados para disponibilizar informações dentro de uma página web (Kumar & Garcia, 2017), para 

desenhar a interface do utilizador e gerir o acesso a vários web services, como o News web 

service. Depois, os diferentes serviços criados são disponibilizados em instâncias OC4J (Oracle 

Container for Java) do Oracle Application Server. 

Para finalizar este subcapítulo, é importante que se compreenda que SOA e web service 

não são a mesma coisa. Como já foi referido, SOA é uma arquitetura de software e pode ser 

implementada com recurso a web services, mas não de forma obrigatória. Um web service é um 

serviço usado para comunicar entre dois dispositivos através de uma rede, de forma 

estandardizada, via HTTP, usando tecnologias como o XML, SOAP, Web Services Description 

Language - WSDL e Universal Description, Discovery and Integration - UDDI. Concluindo, 

pode dizer-se que os web services são uma das possíveis implementações de SOA (Thomas, 

2004). 
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2.5 Microsserviços 

No desenvolvimento de aplicações, a arquitetura de software tende, geralmente, a um 

monólito incontrolável, que torna o sistema difícil de compreender, manter e escalar (Terra, 

Valente & Bigonha, 2012). Perante este cenário, os programadores têm de despender uma 

quantidade de tempo considerável para organizarem o código a posteriori (Rama & Patel, 2010) 

ou até criarem uma arquitetura completamente do zero para estruturarem de forma modular a sua 

aplicação (Sarkar et al., 2009). Com vista a ultrapassar as limitações da escalabilidade, 

disponibilidade, resiliência, entre outras, uma arquitetura de microsserviços poderá ser a 

arquitetura mais adequada a adotar. 

 

Figura 2-9 – Exemplo de uma Arquitetura de Microsserviços (Adaptado de Savchenko et al., 2015) 

Os autores Namiot e Sneps-sneppe referem que a implementação dos serviços deve ser 

completamente independente da implementação de outros serviços e que a plataforma de 

centralização (gateway) também deve ser um serviço independente. Os autores defendem ainda 

que um dos maiores desafios desta arquitetura é decidir como dividir o sistema em 

microsserviços. 
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Uma das definições para microsserviço é um processo independente e coeso, que interage 

por meio de mensagens com o objetivo de cumprir uma determinada funcionalidade num sistema 

(Dragoni et al., 2017). Fowler defende que microsserviço é uma arquitetura para o 

desenvolvimento de aplicações, recorrendo a um conjunto de pequenos serviços, cada um a correr 

o seu processo e a comunicar com outros serviços usando mecanismos leves do ponto de vista

computacional, tais como Application Programming Interface – API (Fowler & Lewis, 2014). 

Por exemplo, um microsserviço desenhado para realizar cálculos deve oferecer como 

funcionalidades as operações aritméticas, disponíveis através de mensagens, mas não deve 

mostrar outras funcionalidades que possam estar remotamente associadas (como a visualização 

de funções matemáticas, por exemplo). Do ponto de vista técnico, os microsserviços devem ser 

componentes independentes, disponibilizados isoladamente de outros componentes, com 

capacidade para fazerem persistência dos dados. Como todos os componentes de uma arquitetura 

de microsserviços são microsserviços, quem define o seu comportamento é a composição e 

coordenação dos componentes através de mensagens. 

Segundo Dragoni, uma arquitetura de microsserviços é uma aplicação distribuída (Stein, 

Thomas & Alexander, 1999), onde todos os módulos que a constituem são microsserviços. Para 

que se entenda o que o autor quis dizer, assuma-se a título de exemplo básico que se pretende 

criar uma funcionalidade numa aplicação distribuída capaz de traçar o gráfico de uma função 

matemática. Para isso, são criados dois microsserviços: a calculadora, (calculator - responsável 

por executar os cálculos) e o monitor, (displayer - responsável por processar e apresentar as 

imagens). Pode ainda ser introduzido um terceiro microsserviço, o orquestrador (plotter - 

responsável por ordenar que a calculadora calcule a forma do gráfico e que invoque o monitor 

para apresentar o gráfico calculado). A Figura 2-10 demonstra a arquitetura do sistema 

distribuído descrita. 

Figura 2-10 – Microsserviços de um Sistema Distribuído (Adaptado de Dragoni et al., 2017) 

Os programadores desta arquitetura podem concentrar-se em implementar funcionalidades de 

cada microsserviço de forma isolada, a calculadora (calculator) e o monitor (displayer). Por fim, 
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podem implementar o comportamento da aplicação com recurso ao orquestrador (plotter), que 

recebe a função dada pelo utilizador, interage com a calculadora para produzir uma representação 

simbólica do gráfico da função e, finalmente, pede ao monitor que apresente o resultado ao 

utilizador. De forma a ilustrar que uma arquitetura de microsserviços permite escalar sobre 

microsserviços já existentes, os autores adicionaram ainda dois microsserviços que são 

orquestrados pela calculadora: as funções básicas e as funções especiais. É importante que se 

perceba que uma arquitetura de microsserviços não proíbe nem obriga a que se siga um 

determinado paradigma de programação em particular. Este tipo de arquiteturas fornece um 

conjunto de instruções para particionar os componentes de um sistema distribuído em entidades 

independentes, cada uma das entidades responsável por uma só funcionalidade, comunicando 

por mensagens. Com uma arquitetura de microsserviços, os programadores podem dedicar-se a 

implementar e a testar funcionalidade a funcionalidade, oferendo maior resiliência ao sistema. 

2.5.1 Comparação com Gerações Anteriores 

O aparecimento e difusão de arquiteturas orientadas a objetos deu-se nos anos 80 e 90, o 

livro Design Patterns – Elements of Reusable Object-Oriented Software (Gamma et al., 1995) 

descreve o design de software orientado a objetos e como o codificar apresentando uma coleção 

de soluções recorrentes, chamada padrões. Antes de Gamma, os padrões orientados a objetos já 

existiam, como por exemplo, o modelo Model-View-Controller – MVC. 

Os microsserviços apareceram mais tarde, como um novo paradigma para programar 

aplicações através da composição de pequenos serviços, cada um deles responsável por 

comunicar usando mecanismos leves, do ponto de vista computacional. Este termo, 

microsserviços. foi usado pela primeira vez por Martin Fowler num workshop de arquitetos de 

software, em maio de 2011, na cidade de Veneza, quando os participantes descobriram que 

exploravam conceitos parecidos relativamente a arquiteturas de software com serviços 

disponibilizados independentemente. Em maio de 2012, o mesmo grupo de arquitetos decidiu 

que o nome “microsserviços” era o mais apropriado para a arquitetura. James Lewis apresentou 

algumas daquelas ideias em março de 2012 como caso de estudo na conferência 33rd Degree 

Conference for Java Masters (James, 2012) enquanto que Adrian Cockcroft, da Netflix, que 

descreveu aquela arquitetura de software como “SOA mais granulado”, planeava usar esta 
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arquitetura a grande escala na WEB, tal como outros referidos no artigo (Fowler & Lewis, 2014). 

Atualmente, os microsserviços são mais recente tendência no design, desenvolvimento e 

distribuição de software (Zimmermann, 2017). Como já foi referido por Fowler e Lewis, estes 

constituem uma abordagem à arquitetura de software que permite o desenvolvimento recorrendo 

à modularização de serviços, cada um deles independente dos outros, oferecendo acesso à sua 

lógica interna e dados através de uma interface de rede bem definida, o que permite o 

desenvolvimento ágil, pois cada microsserviço é uma parte independente no desenvolvimento, 

lançamento, operações, versionamento e escalabilidade. 

Figura 2-11 - Cronograma das Tecnologias de Microsserviços (Adaptado de Jamshidi et al., 2018) 

A Figura 2-11 mostra um cronograma onde estão representadas dez vagas de tecnologias 

de software que influenciaram o desenvolvimento de aplicações recorrendo aos microsserviços 

ao longo da última década. As primeiras cinco vagas tecnológicas já existiam antes do termo 

microsserviço ser adotado oficialmente em meados de 2011. A primeira vaga tecnológica 

abrange tecnologias de contentores (como Linux Containers e Docker), que permitem que os 

serviços sejam “empacotados”, implementados e geridos em tempo real e individualmente. A 

segunda vaga tecnológica abrange tecnologias de descoberta de serviços (por exemplo, Eureka e 

Consul), responsáveis por permitir que os serviços comuniquem uns com os outros sem terem de 

referir explicitamente a sua localização na rede. A terceira vaga abrange tecnologias como 
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Graphite e Sensu, que permitem a monitorização e análise em tempo real do comportamento de 

cada microsserviço com vários níveis de detalhe. A quarta vaga abrange tecnologias de 

orquestração de contentores, tais como Mesos e Kubernetes, responsáveis por automatizar a 

alocação de contentores e gestão de tarefas. A quinta vaga abrange bibliotecas de latência e 

tolerância a falhas (por exemplo, Finagle e Hystrix), que permitem que os serviços sejam mais 

eficientes na comunicação e mais fiáveis. A sexta vaga tecnológica abrange tecnologias para o 

fornecimento contínuo dos serviços (Ansible e Drone). A sétima vaga abrange tecnologias como 

Simian Army e Chaos Toolkit, que permitem tornar automática a execução de testes de 

fiabilidade e segurança no sistema (Rosenthal et al., 2017). A oitava vaga engloba tecnologias 

como Prana e Envoy, que encapsulam funcionalidades de comunicação, tais como, serviços 

descoberta de serviços. A nona vaga tecnológica engloba tecnologias serverless (AWS Lambda 

e OpenWhisk), que implementam o modelo function-as-a-service – FaaS (Morgan, 2017). Estas 

vagas tecnológicas tiveram impacto na evolução das arquiteturas de microsserviços (Jamshidi et 

al., 2018). 
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Figura 2-12 – Cronograma de Quatro Gerações de Microsserviços (Adaptado de Jamshidi et al., 2018) 

A Figura 2-12 representa quatro gerações de arquiteturas de microsserviços. Na primeira 

geração, os serviços eram empacotados em contentores recorrendo a tecnologias de contentores 

leves do ponto de vista computacional, tal como Linux Containers. Estes contentores eram então 

colocados em produção e geridos em tempo real usando um orquestrador de contentores, como 

por exemplo o Mesos. Nesta geração, cada serviço era responsável por conhecer a localização 

dos outros, e os mecanismos de controlo de falhas eram implementados diretamente no código 

dos serviços. Segundo Jamshidi, com o passar do tempo, o número de serviços por aplicação 

aumentou, o que fez aumentar também a disponibilização de serviços em ambientes de execução 

distintos, o que provocou grandes problemas. Além disso, como os serviços estavam escritos em 
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linguagens de programação diferentes, reutilizá-los e gerir as falhas tornou-se cada vez mais 

difícil. Desta forma e para tentar colmatar as falhas das arquiteturas de primeira geração, surgiu 

a segunda geração de arquiteturas de microsserviços que introduziu uma grande mudança em 

relação à primeira geração, o service discovery, para registar as funcionalidades dos serviços. Os 

serviços podiam então invocar outros sem terem conhecimento da localização dos mesmos e 

durante a invocação dos serviços, a gestão de falhas estava a cargo de uma biblioteca de 

comunicações, como a Finagle. Contudo, estas bibliotecas tornaram-se complexas e reescrevê-

las noutras linguagens de programação não era trivial, o que limitava os programadores a usarem 

as linguagens em que foram codificadas as bibliotecas. Surgiram então as arquiteturas de terceira 

geração, que introduziram serviços intermediários estandardizados (sidecars) com o objetivo de 

melhorar a reutilização de serviços. A quarta geração de arquiteturas tem como objetivo explorar 

a recente FaaS e tecnologias de serverless-computing para simplificar o desenvolvimento e 

entrega de microsserviços. 

Para terminar o subcapítulo é importante perceber que, em certas caraterísticas, tais como, 

fazer uso de serviços independentes com fronteiras bem definidas, os microsserviços aproximam-

se da definição tradicional de SOA (Josuttis, 2007). Assim, poder-se-ia afirmar que os 

microsserviços são um subtipo de SOA, mas este último depende de tecnologias de middleware 

pesadas enquanto que os microsserviços depende apenas de tecnologias leves do ponto de vista 

computacional. Além disso, SOA está associado a protocolos de web services, ferramentas e 

formatos, tais como o SOAP, WSDL, entre outros. Por outro lado, os microsserviços baseiam-se 

geralmente em REST e HTTP (Fielding & Taylor, 2000). Finalmente, SOA é visto como uma 

solução de integração, enquanto que os microsserviços são frequentemente aplicados no 

desenvolvimento de software. Por fim, a décima vaga tecnológica engloba tecnologias de malha 

de serviços (Linkerd e Istio), que permitem a monitorização e gestão da comunicação entre 

serviços. 
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2.5.2 Tecnologias Para a Implementação de 

Arquiteturas de Microsserviços 

Na escolha de tecnologias para uma arquitetura de microsserviços, há que ter em conta 

os seguintes tópicos, importantes para a criação da arquitetura em cada caso. 

 Orquestração (container orquestration) – forma de gestão dos contentores (caso

sejam usados) que armazenam os microsserviços;

 Portas API (API Gateways) – forma de expor, assegurar e gerir o acesso aos

microsserviços via API;

 Service Middleware – forma de encaminhar, e assegurar o tráfego de e para os

microsserviços;

 Malhas de serviços (service mesh) – forma de gerir a comunicação entre serviços

(caso sejam usados);

 Modelo Serverless – deve considerar-se a necessidade de adquirir previamente a

capacidade necessária ou consumir recursos da cloud no modelo “pay-as-you-go”,

isto é, pagar pelos recursos à medida que eles são necessários;

 Segurança – forma de manter a segurança dos contentores e da infraestrutura da

arquitetura;

 Monitorização (monitoring) – forma de monitorizar a saúde e desempenho dos

microsserviços;

 Controlo do tráfego da cloud – forma de gerir o tráfego de uma arquitetura de

microsserviços.

 Infraestrutura – local onde são armazenados os microsserviços;
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Relativamente à orquestração, um dos orquestradores mais conhecidos é o Kubernetes, 

que agrupa os recursos em “cápsulas” e assegura que existem sempre contentores suficientes em 

execução para um determinado serviço. Além do Kubernetes, existem outros orquestradores de 

contentores, como o Docker Swarm e o Apache Mesos. Os orquestradores, neste caso o 

Kubernetes, possuem diversos componentes, cada um com uma função específica, 

nomeadamente o Master, o Cluster, o Node e os Pods. O primeiro é o ponto de controlo central 

que oferece uma visão de topo do Cluster, ou seja, é a máquina principal que recebe as 

configurações pré-estabelecidas através de arquivos .yaml. O Cluster representa um conjunto de 

componentes, que podem ser Nodes, Pods, Containers, entre outros. Um Node é uma máquina 

ativa, gerida pelo Master, onde se encontram os serviços necessários para executar os Pods. Por 

sua vez, os Pods são unidades menores implantadas, que podem ser criadas e escaladas, no fundo, 

é uma coleção de Containers que pertencem a uma aplicação. 

 

Figura 2-13 - Arquitetura do Orquestrador Kubernetes 

As API Gateways são opcionais e funcionam como proxies que mapeiam e expõem 

microsserviços. Nas funcionalidades básicas das API Gateways está a autenticação de pedidos e 

a possibilidade de gerir o balanceamento de carga. Uma API Gateway possibilita a criação de 

API personalizadas para cada cliente, para que este veja apenas as funcionalidades que necessita. 

Em vez de um conjunto pesado e volumoso de microsserviços, as API Gateways fornecem API 

personalizadas para cada plataforma, facilitando o desenvolvimento de aplicações. A Figura 2-

14 ilustra uma API Gateway que redireciona os pedidos de cada cliente para cada microsserviços 

específico. 
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Figura 2-14 - API Gateway de Microsserviços (Retirado de smartbear.com) 

Assim, relativamente às API Gateways independentes de plataforma, destacam-se o 

Ambassador, Kong, Express Gateway, entre outras. 

No que ao service middleware diz respeito, o NGINX é um servidor web capaz de 

funcionar como proxy, gestor de balanceamento de carga e cache. É usado pelas empresas para 

gerir o balanceamento de carga, encaminhar pedidos para microsserviços, descobrir serviços e 

encriptar comunicações e dados. Além deste, destacam-se o Envoy, Netflix Zuul e HA Proxy. 

Por exemplo, o Netflix Zuul é a porta de entrada para todos os pedidos dos dispositivos e 

websites, redirecionando-os para o back end da Netflix. Permite fazer encaminhamento dinâmico 

de pedidos, monitorização e autenticação. 

Quanto às malhas de serviços, o Istio ou o Linkerd servem para conectar, gerir e assegurar 

o tráfego entre os microsserviços que correm em contentores. Uma malha de serviços é uma

camada configurável e de baixa latência, projetada para suportar um grande volume de processos 

em rede através de API, garantindo a rápida comunicação entre containers e serviços. 

No tópico serverless, os recursos na cloud podem ser adquiridos à medida que são 

necessários (pay-as-you-go) ou pré-adquiridos. O FaaS centra-se em funções individuais, ou 

partes da lógica de negócio. A expetativa quando se usa FaaS é que quando um serviço chama 

uma função, o processo comece em milissegundos, execute as funções e termine os recursos 
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necessários, para que os recursos sejam abstraídos do programador. Knative é um exemplo de 

FaaS independente de plataforma. 

No que diz respeito à segurança, a Twistlock foi uma das primeiras empresas de segurança 

de contentores a surgir, em 2015. Seguiram-se a Tigera, Aporeto e Aqua.  

A monitorização de microsserviços é fundamental, já que ao contrário das arquiteturas 

monolíticas onde a aplicação ou está em execução ou não, numa arquitetura de microsserviços a 

aplicação poderá estar a funcionar, ainda que certas funcionalidades compostas por vários 

microsserviços possam não estar a funcionar. Para a monitorização de microsserviços, destacam-

se o Prometheus e Instana. 

Por fim, quanto ao controlo do tráfego na cloud destaca-se o Glasnostic, que é um data 

plane para as arquiteturas de microsserviços, isto é, uma parte da rede que gere o tráfego. Quando 

uma empresa pode controlar o ambiente de microsserviços, pode crescer e evoluir os seus 

produtos de forma mais ágil (Kunze, 2019). 

Quanto à infraestrutura, os microsserviços precisam de um local para a sua execução, e 

uma cloud pública é, regra geral, o local mais acessível para hospedar contentores ou máquinas 

virtuais com os recursos necessários. Existem tecnologias independentes de plataforma e 

dependentes de plataforma. Das plataformas atuais, destacam-se os Amazon Web Services 

(AWS), Microsoft Azure e Google Cloud.  A primeira possui serviços como Amazon EC2 

Container Service (ECS) e Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (EKS) para a 

orquestração, Amazon API Gateway para criar e assegurar API e o Elastic Load Balancer (ELB) 

para o encaminhamento do tráfego. A plataforma Microsoft Azure disponibiliza vários serviços 

disponíveis continuamente, como App Services, Azure Functions, Sql Server, entre outros, sendo 

capaz de englobar os nove tópicos mencionados. Da mesma forma, a Google Cloud fornece 

serviços ao nível das nove camadas referidas, permitindo arquiteturas de microsserviços. 

Note-se que a divisão da arquitetura nos nove pontos especificados em 2.5.2 é opcional, 

assim, cada engenheiro deve delinear a arquitetura com base no domínio do problema. 
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3 CHATBOTS 

Neste capítulo explica-se o conceito de chatbot, a sua classificação, caraterísticas e fala-

se da sua utilidade no dia a dia das empresas. O capítulo termina com um estudo comparativo 

entre vários chatbots selecionados a partir de um conjunto de critérios definidos. 
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3.1 Definição e Conceitos 

O primeiro conceito de chatbot é atribuído a Alan Turing, o “pai da computação” que 

viveu na primeira metade do século XX (Beavers, 2013) e que se questionou em 1950 “Será que 

as máquinas podem pensar?” Uns anos depois, em 1966, no MIT, Joseph Weizenbaum criou o 

primeiro chatbot que tentava imitar o comportamento humano, o ELIZA. Quando se dava uma 

entrada ao ELIZA, este identificava as palavras-chave e procurava uma correspondência numa 

base de regras pré-definidas por Weizenbaum para gerar a resposta apropriada (Weizenbaum, 

1966). Desde Turing, os chatbots têm evoluído substancialmente, devido aos avanços do 

processamento natural de linguagem, da inteligência artificial e da Machine Learning. Muitas 

empresas grandes, como a Google, o Facebook ou a Microsoft classificaram-nos como a próxima 

tecnologia de sucesso (Pouzols, Lopez & Barros, 2011). Em setembro de 2016, a plataforma 

Messenger do Facebook contava já com 30 000 bots, e a Kik Bot Shot anunciou em agosto de 

2016 que foram criados 20 000 chatbots na sua plataforma, onde foram trocadas mais de 1,8 

milhões de mensagens. Os chatbots representam uma potencial mudança na forma como as 

pessoas interagem com dados e serviços online e estima-se que em 2020, cerca de 85% das 

interações entre empresas e clientes passem a ser feitas totalmente sem a interferência humana, 

no entanto, esta potencial mudança não acarreta apenas vantagens (Freitas, 2018). É importante 

estudar as vantagens e desvantagens de adotar estas tecnologias para os processos internos de 

uma empresa, se é vantajoso ter pessoas a realizarem determinadas tarefas e ter em conta a 

satisfação dos colaboradores, bem como a relação entre custo e benefício. Se segundo Brandtzaeg 

e Følstad os chatbots podem ser uma alternativa promissora aos serviços de apoio ao cliente, por 

outro lado, é possível que exista uma certa resistência devido ao hábito de estarem em contacto 

com pessoas e com pouca tecnologia e devido ao medo de não saberem como utilizar os chatbots. 

Também poderá surgir uma desvalorização por parte dos clientes por estarem a interagir com 

“máquinas”. Segundo Freitas, para compreender o que é mais vantajoso do ponto de vista dos 

clientes, é essencial estar a par das suas motivações e decidir pela adoção ou rejeição dos 

chatbots. 
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O prémio Loebner é uma competição anual de inteligência artificial que premeia os 

programas que se aproximem mais do comportamento de um ser humano, segundo padrões 

variáveis de ano para ano, definidos pelo júri (Mauldin, 1994). Desde que foram criados, os 

chatbots tendem cada vez mais a imitar o comportamento humano. Os mais conhecidos são o 

Cleverbot, A.L.I.C.E e Mitsuku, outrora vencedores deste concurso (Brandtzaeg & Følstad, 

2017). Segundo  Brandtzaeg e Følstad, os chatbots tendem a ser uma alternativa promissora aos 

serviços de apoio ao cliente, já que existe a possibilidade de os clientes sentirem uma interação 

mais natural com o chatbot do que com uma aplicação móvel nas operações simples, como 

receber respostas a questões, receber sugestões para compras, fazer compras e receber 

informações do envio de determinado produto com recurso a uma interface de processamento de 

linguagem humana. 

Os chatbots, também conhecidos por chatter-bots, são aplicações com uma interface de 

conversação associada, isto é, são programas que permitem que um utilizador comunique com 

um sistema, a fim de simplificar a realização uma determinada ação, utilizando a linguagem 

humana. A comunicação pode ser feita através de texto ou com recurso a um sistema de 

reconhecimento de voz, onde o utilizador produz frases e o chatbot tem de extrair a intenção da 

frase escrita em linguagem humana e processar essa intenção para devolver ao utilizador o 

resultado pretendido ou realizar uma ação (Stöckl, 2017). Para tal, utiliza-se a NLP, isto é, o uso 

de técnicas computacionais para aprender, compreender e produzir linguagem humana 

(Hirschberg & Manning, 2015). Na verdade, esta técnica exige recursos simbólicos complicados, 

que incluem a manipulação de estruturas recursivas, aquisição e acesso a memórias lexicais e 

semânticas, controlo de vários módulos de aprendizagem e transmissão de aprendizagem entre 

os vários módulos, representação de conceitos abstratos, entre outros. Hoje em dia, muitas das 

abordagens de NLP existentes ainda se baseiam apenas na representação sintática do texto, isto 

é, um método que tem em conta apenas a frequência de ocorrência de palavras (Cambria  & 

White, 2014). Segundo Cambria e White, estes algoritmos de frequência são limitados por só 

poderem processar a informação de que dispõe (ignorando contextos passados e experiências), 

ao contrário dos humanos que não têm limitação em cada palavra, sendo capazes de enquadrar 

contextos, perceber figuras de estilo da língua, entre outros. Estes autores referem ainda que 
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desde o início da investigação da NLP nos anos 50, esta tem-se centrado em tarefas como 

machine translation, obtenção de informações, resumo de textos, resposta a perguntas e, 

recentemente, extração de sentimentos, ou seja, um tipo particular de NLP para a deteção e 

extração do estado de espírito de um determinado público em relação a um determinado produto 

(Rouse, 2010). Ainda que os problemas de semântica e as necessidades da NLP fossem claras 

desde o princípio, a comunidade científica decidiu focar-se primeiro na sintaxe para a aplicação 

de técnicas de machine learning. Contudo, houve investigadores que procuraram outra 

abordagem e focaram-se na semântica, pois viram-na como o verdadeiro desafio ou presumiram 

que seria melhor uma abordagem ligada à semântica. Na investigação de Ceccato (Ceccato, 

1967), usou-se o conhecimento geral do mundo para a semântica da língua, juntamente com uma 

rede semântica, isto é, uma forma de representar o conhecimento com recurso a um grafo 

orientado, no qual os vértices representam conceitos e as arestas representam relações semânticas 

(Figura 3-1) entre os conceitos (Lehmann, 1992). 

Figura 3-1 – Exemplo de uma Relação Semântica (Adaptado de Lehmann, 1992) 

Contudo, passaram-se muitos anos desde estes trabalhos de investigação semântica, e 

recentemente, a extração da intenção da frase do utilizador pode ser feita com recurso a técnicas 

de machine learning e inteligência artificial. O chatbot recebe como entrada linguagem humana 
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natural e devolve a resposta mais inteligente possível, com o treino que recebeu. Para desenvolver 

um chatbot com um nível básico de realismo são necessárias capacidades de programação 

avançadas e uma boa base de conhecimento (knowledge base), ou seja, a fonte de informação 

que alimenta e treina a inteligência do chatbot (Stöckl, 2017). 

Existem três maneiras possíveis de criar um chatbot: programar o código a partir do zero; 

fazer uso de uma ou várias API de NLP, como por exemplo o Language Understanding da 

Microsoft - LUIS, para fazer a extração da intenção do utilizador; ou utilizar plataformas Do it 

Yourself (DIY). A primeira tem a vantagem de dar uma liberdade total para criar funcionalidades 

no chatbot, uma vez que o código é criado pelo programador a partir do princípio, mas por outro 

lado é necessário mais tempo para o desenvolvimento, um grande conhecimento técnico e 

experiência de programação e estar exposto aos desafios da NLP, já que esta parte também terá 

de ser da responsabilidade do programador, ao contrário das outras duas maneiras de criar 

chatbots. Com o recurso a uma ou mais API de NLP para fazer a extração da intenção do 

utilizador, o programador não tem de lidar com os problemas e algoritmos de machine learning, 

ainda assim, tem de programar o fluxo conversacional e o conjunto de todas as operações do 

chatbot, bem como a interligação com os serviços. As plataformas DIY são direcionadas para 

pessoas que não têm um grande conhecimento técnico de programação, mas que pretendem criar 

um chatbot simples e de forma rápida para uso comercial, nomeadamente, pessoas ligadas às 

áreas do marketing. Com estas plataformas, é possível criar chatbots sem escrever uma única 

linha de código, através do uso de API de NLP e design do fluxo conversacional com recurso a 

aplicações pagas (Jain, 2016). 

Por fim, os chatbots podem ser proativos se iniciarem a interação com o utilizador,  

reativos quando se limitam a responder a interações do utilizador, como explicado no artigo de 

Baudart, que descreve a biblioteca duces-wcs-ocaml com a linguagem ReactiveML, com 

exemplos para a criação de chatbots reativos (Baudart et al., 2018) ou ambos. 
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3.2 Classificação e Caraterísticas 

Por se tratar de uma tecnologia relativamente recente, ainda não existe uma forma 

estandardizada científica para classificar chatbots. Assim, neste relatório opta-se por criar uma 

classificação lógica para os objetivos propostos, tendo por base os critérios definidos no artigo 

de Lokman & Ameedeen e outros considerados relevantes. Neste relatório, os chatbots são 

classificados relativamente ao seu tipo, comportamento, abordagem de classificação de texto, 

domínio de conhecimento e forma como produzem a resposta. Relativamente ao tipo, tal como 

referido no ponto anterior, os chatbots construídos do zero são aqueles que concedem uma maior 

liberdade aos programadores, mas têm uma dificuldade acrescida, já que estes criam o código de 

raiz, incluindo a NLP. Os construídos com uma API de NLP são o meio-termo entre os chatbots 

construídos do zero e os construídos com recurso a plataformas DIY, a parte da NLP é da 

responsabilidade de uma API (o utilizador tem apenas de treinar a parte do processamento de 

linguagem através de entradas, mas não tem de se preocupar com algoritmos complexos) e a 

parte do fluxo conversacional tem de ser programada. Os chatbots construídos com recurso a 

plataformas pagas não requerem conhecimentos técnicos de programação, são adequados para 

criá-los de forma rápida com aplicações simples.  

Quanto ao comportamento, como já foi visto, existem os proativos (que tomam a 

iniciativa de conversar e realizar ações) enquanto que os reativos se limitam a reagir a interações 

do utilizador. 

Relativamente à abordagem de classificação de texto, os primeiros chatbots usavam a 

correspondência de padrões para classificar texto e criar uma resposta. Esta abordagem também 

é classificada de força bruta (Brute Force) porque o programador é responsável por descrever 

todos os padrões para os quais existe uma resposta possível (“Soul of the Machine: How Chatbots 

Work”, 2017).  

O mecanismo de correspondência de padrões acaba por ser insuficiente, já que para cada 

entrada é necessário especificar um padrão de resposta. Assim, é possível adotar uma abordagem 
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com recurso a algoritmos, ou seja, definir uma equação para o comportamento do chatbot, por 

exemplo, com base em classes pré-definidas, cada uma delas com frases correspondentes a essa 

classe (por exemplo, classe “cumprimentar”), o chatbot vai analisar as entradas do utilizador e 

atribuir uma pontuação à frase. O resultado a devolver ao utilizador é uma frase que corresponda 

à classe com pontuação mais elevada. 

 

Figura 3-2 – Abordagem de Classificação de Texto por Algoritmo 

Note-se que a classificação para a entrada do utilizador “Olá” na Figura 3-2 encontrou uma 

correspondência na classe “cumprimentar” e a entrada “Que horas são?” encontrou quatro 

correspondências na classe “horas”, totalizando resultado igual a 4. Este tipo de classificação 

devolve frases das classes com mais pontuação, no entanto, tem muitas limitações. Uma 

pontuação não é exatamente o mesmo que uma probabilidade, apenas indica qual é a classe ou 

intenção com mais resultado. Desta forma, torna-se difícil estabelecer valores mínimos para uma 

classificação ser aceite ou não. Além disto, este algoritmo não tem em conta o que uma frase não 

é, apenas tem em conta o que pode ser, o que pode levar a erros de interpretação ou falácias por 

parte do chatbot. Muitas frameworks utilizam estes algoritmos, sobretudo, para classificar as 

intenções nas frases dos utilizadores (“Soul of the Machine: How Chatbots Work”, 2017). 

 As redes neuronais artificiais foram criadas nos anos 40 e são uma forma de calcular um 

resultado a partir de uma entrada (classificação), usando ligações ponderadas (sinapses), 

calculadas através de iterações repetidas dos dados fornecidos para treino. Em cada iteração, os 

dados de treino alteram o peso dos nódulos para que a rede neuronal devolva o resultado com a 

maior precisão possível, isto é, a menor taxa de erro. A velocidade de processamento do software 
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é muito superior à do passado, e os processadores conseguem usar uma quantidade 

substancialmente maior de memória, o que é importante quando se fazem centenas de milhares 

de multiplicações de matrizes, entenda-se, a operação matemática essencial das redes neuronais 

(Bishop, 1995). 

De uma forma simplificada, as redes neuronais funcionam da seguinte forma: primeiro, 

definem-se as classes do sistema a treinar e fornece-se a essas classes um conjunto de frases que 

servem de exemplo. Essas frases são separadas palavra por palavra, num processo chamado 

stemming (Orengo & Huyck, 2001), e cada palavra torna-se numa entrada para a rede neuronal. 

De seguida, os pesos sinápticos são calculados através de milhares de iterações pelos dados de 

treino, ajustando os pesos ligeiramente a cada iteração, de forma a aumentar a precisão. Estes 

pesos sinápticos funcionam como uma medida de força, isto é, num neurónio, o peso sináptico é 

o que classifica algo como memorável ou não (se algo for visto várias vezes o peso sináptico é

maior do que algo que é visto pela primeira vez). 

Quanto ao domínio de conhecimento, um chatbot pode ser classificado como tendo um 

domínio aberto ou fechado. Um chatbot de domínio aberto é aquele capaz de responder a 

perguntas de vários temas, como desporto, meteorologia, culinária, entre outros, enquanto que 

um chatbot de domínio fechado é dedicado a uma área em específico, como por exemplo, um 

chatbot de perguntas e questões rápidas sobre um determinado website (Lokman & Ameedeen, 

2018). Os investigadores concluíram que um chatbot de domínio fechado é mais fácil de 

desenvolver e tem melhores resultados do que um de domínio aberto (Qiu et al., 2017), onde 

ainda há uma quantidade significativa de resultados falsos positivos (Liu et al., 2017). 

No que à produção de resposta dizem respeito, segundo Lokman e Ameedeen, existem 

duas maneiras básicas para classificar um chatbot: por consulta ou por produção. A primeira 

consiste em selecionar a melhor resposta de um conjunto pré-fornecido de respostas candidatas, 

enquanto que a segunda consiste em devolver a resposta ou ação com base numa sequência de 

entradas e classificadores treinados. 
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Tabela 3-1 - Classificação de chatbots 

Tipo Comportamento Algoritmos de 

Classificação de 

Texto 

Domínio de 

Conhecimento 

Produção de 

Resposta 

 Construídos 

do Zero 

 Construídos 

com API de 

NLP 

 Construídos 

com 

Recurso a 

Plataformas 

DIY 

 Proativo 

 Reativo 

 Correspondência 

de Padrões 

 Redes 

Neuronais 

 Aberto 

 Fechado 

 Por 

Consulta 

 Por 

Produção 

 

3.3 Análise Comparativa de Chatbots 

Já foi referido que os chatbots são classificados quanto ao tipo, comportamento, 

abordagem de classificação de texto, domínio de conhecimento e produção de resposta, mas além 

da sua classificação, há um conjunto de caraterísticas associadas a cada um deles. É importante 

não confundir classificação de chatbots com as caraterísticas e funcionalidades. No ponto 3.3.1 

são definidos os critérios para a seleção do conjunto de chatbots a analisar, no ponto 3.3.2 são 

apresentados os chatbots escolhidos, tendo em conta os critérios definidos no ponto anterior e, 

por fim, no ponto 3.3.3 é feito um estudo comparativo entre os diferentes chatbots. 
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3.3.1 Critérios de Seleção 

É importante definir previamente os critérios para a escolha dos chatbots a incluir neste 

relatório, uma vez que é impossível incluir os milhares de chatbots existentes atualmente. Assim, 

são definidos os seguintes critérios para a seleção do conjunto de chatbots a analisar neste 

relatório: 

a) Nome: os chatbots escolhidos têm de ter um nome associado, todos os que não 

tiverem são automaticamente excluídos deste relatório; 

b) Classificação: é necessário que os chatbots tenham uma classificação bem definida 

na maioria dos seus pontos (tipo, comportamento, abordagem de classificação de 

texto, domínio de conhecimento e produção de resposta); 

c) Comercial ou de Investigação: para o estudo comparativo, é fundamental fazer a 

distinção entre o que é um chatbot comercial e um chatbot de investigação, uma vez 

que têm finalidades muito diferentes; 

d) Linguagem de Programação: a linguagem de programação deve ser incluída sempre 

que possível no estudo comparativo, é uma informação que pode ser decisiva na 

adoção de um chatbot em detrimento de outro; 

e) Licença: o facto de se pagar por uma licença comercial é uma informação 

indispensável; 

f) Canais de Comunicação: os canais de comunicação são fundamentais para o estudo, 

já que são o meio que liga o utilizador ao chatbot; 

g) Línguas Disponíveis: a língua em que o utilizador comunica com o chatbot é também 

uma informação indispensável. 
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3.3.2 Chatbots 

Com base nos critérios definidos em 3.3.1, são apresentados os seguintes chatbots: 

 Cleverbot; 

 ELIZA Chatbot; 

 A.L.I.C.E; 

 Mitsuku; 

 SuperAgent; 

 MILABOT; 

 RubyStar; 

 Chatti; 

3.3.2.1 Cleverbot 

O Cleverbot é um chatbot que consegue imitar conversas humanas a partir de conversas 

previamente gravadas com humanos. Em vez de analisar intenções, este chatbot usa um 

algoritmo para procurar na sua base de dados as palavras-chave ou frases iguais escritas por um 

ser humano. A resposta é então gerada em parte ou totalmente pelo Cleverbot (Saenz, 2010). 

Relativamente à sua classificação, o Cleverbot é construído do zero, tem um comportamento 

reativo, utiliza um algoritmo para classificar o texto, tem um domínio aberto e produz a sua 

resposta por produção. O algoritmo do Cleverbot funciona da seguinte forma: grava todas as 

conversas numa base de dados, depois, para cada pergunta, percorre a base de dados três vezes 

para ver as respostas que foram dadas no passado para a mesma pergunta (por exemplo, se a 

pergunta for “Como estás?”, o Cleverbot vai procurar na base de dados quantas vezes é que a 

pergunta foi feita e que respostas foram dadas, para produzir a sua resposta) (Wolchover, 2011). 
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Figura 3-3 – Início de uma Conversa com o Cleverbot (Adaptado de Ali, 2017) 

O Cleverbot é um chatbot comercial, e a linguagem em que foi programado não é 

divulgada pelos seus criadores.  Quanto à licença, esta é gratuita para uso particular no website, 

mas paga para o uso da API. O canal de comunicação é o próprio website, no entanto, a API paga 

permite utilizar o Cleverbot noutros canais que o utilizador desejar (Android, iOS, Windows 

Phone). 

3.3.2.2 ELIZA 

O ELIZA é considerado o primeiro chatbot e foi criado em 1966 por Joseph Weizenbaum. 

Não possui “inteligência”, funciona por substituição de frases baseadas em palavras-chave 

(keywords). A principal implementação do programa mostra a simulação entre um paciente e um 

psicólogo, na qual o utilizador é o paciente e o chatbot o psicólogo. Pode classificar-se como 

construído do zero relativamente ao seu tipo, tem um comportamento totalmente reativo, faz a 

abordagem de classificação de texto por força bruta, tem um domínio fechado (área da saúde) e 

produz as respostas por consulta. Originalmente, o ELIZA foi escrito em MAD-Slip para o IBM 

7094 como um chatbot de investigação para demonstrar que a comunicação entre o homem e a 

máquina era superficial (Weizenbaum, 1966). A sua licença não é disponibilizada, a língua 

disponível é o inglês. 
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Figura 3-4 – Exemplo de uma Conversa com o ELIZA (Adaptado de Miller, 2012) 

3.3.2.3 A.L.I.C.E 

O A.L.I.C.E (Artificial Linguistic Internet Computer Entity) foi criado em 1995 por 

Richard S. Wallace, na Universidade de Lehigh (Thompson, 2002). Tal como outros chatbots, 

conta com a correspondência de padrões para a classificação de texto, onde a sua base de 

conhecimento é descrita pela AIML (Augello, 2016). É um chatbot que faz uso da NLP para 

reagir às frases dos utilizadores. Este chatbot venceu várias vezes alguns prémios, 

nomeadamente, o prémio Loebner em 2000, 2001 e 2004. 

Quanto às suas caraterísticas, pode dizer-se que o A.L.I.C.E é um chatbot de investigação, 

foi programado em Java, possui licença gratuita open source, o canal de comunicação é o seu 

próprio website e está disponível apenas em inglês (Wallace, 2009). 
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Figura 3-5 – Exemplo de uma Conversa com o A.L.I.C.E (Adaptado de ARIF, 2018) 

3.3.2.4 Mitsuku 

O Mitsuku é um chatbot criado por Steve Worswick com o objetivo de fazer companhia. 

Já venceu o prémio Loebner e, além de conversar, o Mitsuku também consegue jogar jogos e 

fazer truques de magia a pedido do utilizador (Worswick, 2018). Classifica-se como chatbot 

reativo, tem um domínio aberto e responde ao utilizador por produção. Relativamente à  

abordagem de classificação de texto não existe informação com veracidade científica acerca 

disso. 

Quanto às suas caraterísticas, o Mitsuku é um chatbot comercial, é gratuito, possui vários 

canais de comunicação (Facebook Messenger, KiK, Telegram, Skype, Twitch e Android) e está 

disponível em inglês. 
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3.3.2.5 SuperAgent 

O SuperAgent é um chatbot de serviço de apoio ao cliente para websites de e-commerce. 

Permite responder a perguntas frequentes dos utilizadores (FAQ), perguntas sobre produtos 

específicos, disponibilizar opiniões sobre os mesmos e também tem funcionalidades de conversa 

diversificada sem a finalidade de resolver problemas, a chamada chit-chat (Cui et al., 2017). 

Assim, este chatbot foi construído do zero, tem um comportamento proativo (pois toma a 

iniciativa de perguntar ao cliente se necessita de ajuda), tem um domínio de conhecimento aberto 

porque além da informação que disponibiliza acerca dos produtos, também consegue conversar 

sobre outros temas e responde por consulta. 

Figura 3-6 - Arquitetura do SuperAgent (Adaptado de Cui et al., 2017) 

Segundo Cui, relativamente às suas caraterísticas, o SuperAgent é claramente um chatbot 

comercial e não há informação disponibilizada acerca da sua linguagem de programação. A 

licença é paga para uso comercial da API, que pode ser usada em websites de e-commerce. A 

língua disponível é o inglês, como se pode ver pelos exemplos disponibilizados no artigo de Cui. 

3.3.2.6 MILABOT 

O MILABOT é um chatbot criado no Montreal Institute for Learning Algorithms (MILA) 

para o concurso Amazon Alexa Prize, sendo capaz de conversar com humanos sobre assuntos 

populares, fazendo uso de técnicas de deep learning e NLP (Serban et al., 2017). A sua 
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arquitetura consiste em 22 modelos individuais, onde cada um deles é responsável por gerar uma 

resposta para criar diálogos. Cada um dos 22 modelos encaixa-se numa das seguintes quatro 

categorias: modelos baseados em padrões, modelos baseados em respostas a partir da base de 

conhecimento, consulta e produção. Segundo Serban, os modelos baseados em padrões são 

aqueles onde as palavras e frases são usadas para criar um pedido à base de dados e 

consequentemente gerar uma resposta. Os modelos de consulta contam com o uso de redes 

neuronais para determinar se o MILABOT já viu uma conversa parecida no passado. Se encontrar 

correspondência, o MILABOT simplesmente copia essa resposta e devolve ao utilizador. Os 

modelos de produção são uma evolução dos anteriores, ou seja, em vez de apenas copiar a 

resposta, o MILABOT seleciona-a e fazendo uso de técnicas de deep learning, gera uma resposta 

palavra a palavra. 

Pelo que se retira da leitura do artigo de Serban, quanto às caraterísticas do MILABOT, 

pode dizer-se que é um chatbot de investigação (foi desenvolvido para um concurso), a sua 

linguagem de programação não é descrita no artigo, a licença não é disponibilizada, no entanto, 

por um dólar é possível adquirir o Mila Premium, para poder ter acesso a todas as funcionalidades 

do chatbot no seu canal de comunicação, o website. 

3.3.2.7 RubyStar 

O RubyStar é um chatbot desenvolvido com o intuito de criar conversas com seres 

humanos, combinando diferentes estratégias de resposta. Este chatbot permite ter conversas não 

orientadas à realização de tarefas, utilizando um conjunto de métodos baseados em regras, 

pesquisa e geração de palavras, à semelhança do MILABOT. Para dirigir a conversação, o 

RubyStar consegue detetar o assunto e o contexto da conversa, mas quanto a perguntas sobre o 

próprio chatbot ou perguntas simples de resposta fácil são tratadas por módulos em separado 

(Liu et al., 2017). O sistema utiliza o Alexa Automatic Speech Recognition, da Amazon, para 

descodificar a entrada de voz para texto e o Alexa Text to Speach para gerar respostas por voz. 

Segundo Liu, a unidade de Natural Language Understanding (NLU) é responsável pelo pré-

processamento da entrada do utilizador e contém componentes que permitem detetar o assunto 

da conversa, as intenções, bem como entidades. A conversa é então guiada através da intenção 

detetada. 
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A unidade de NLU está dividida em quatro camadas: a camada da estratégia baseada em 

regras, no conhecimento, em pesquisa e generativas. Primeiro, a camada baseada em regras 

incluem padrões de intenções, padrões do historial, e padrões de entidades. Como a estratégia 

baseada em regras codifica o conhecimento humano em padrões, estas oferecem as melhores 

respostas, por isso, o sistema vai adotar uma resposta padrão se a entrada do utilizador for 

reconhecida pela estratégia baseada em regras. Depois, se não houver um padrão ideal para a 

entrada, o chatbot vai tentar obter uma resposta da base de conhecimento da Amazon, a Evi. 

Caso não seja possível, seguem-se os padrões de historial em que o sistema vai percorrer uma 

rede neuronal de modelos e tentar gerar a resposta. A Figura 3-7 demonstra com rigor a 

arquitetura do chatbot Rubystar. 

 

Figura 3-7 – Arquitetura do Rubystar (Adaptado de Liu et al., 2017) 
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3.3.3 Estudo Comparativo 

Tabela 3-2 - Comparação das Caraterísticas e Funcionalidades dos Chatbots 

Nome Âmbito Linguagem Licença Canais Línguas 

Cleverbot Comercial Não 

disponibilizada 

Gratuita* Website; 

Android; 

iOS; 

Windows; 

Várias 

ELIZA Investigação Mad-Slip Não 

disponibilizada 

Website Inglês 

A.L.I.C.E Investigação Java Gratuita Website Inglês 

Mistuku Comercial AIML Gratuita Facebook 

Messenger; 

KiK; 

Telegram; 

Skype; 

Twitch; 

Android 

Inglês 

SuperAgent Comercial Não 

disponibilizada 

Paga Website Inglês 

MILABOT Investigação Não 

disponibilizada 

Não 

disponibilizada 

Website Inglês 

RubyStar Investigação Não 

disponibilizada 

Não 

disponibilizada 

Não 

disponibilizado 

Inglês 
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Tabela 3-3 – Comparação da Classificação dos Chatbots 

Nome Tipo Comportamento Algoritmo 

de 

Classificação 

Domínio Produção 

de 

Respota 

Cleverbot Construído 

do zero 

Reativo C. Padrões Aberto Por 

Produção 

ELIZA Construído 

do zero 

Reativo C. Padrões Aberto Por 

Produção 

A.L.I.C.E Construído 

do zero 

Reativo C. Padrões Fechado Por 

Consulta 

Mistuku Construído 

do zero 

Reativo C. Padrões Aberto 

Indefinido 

SuperAgent Construído 

do zero 

Proativo C. Padrões Aberto Por 

Consulta 

MILABOT Construído 

do zero 

Reativo Deep Learning Aberto Por 

Consulta e 

Por 

Produção 

RubyStar Construído 

do zero 

Reativo Redes 

Neuronais 

Aberto Por 

Consulta e 

Por 

Produção 
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Deste estudo comparativo, pode concluir-se que os chatbots RubyStar e o MILABOT são 

mais completos do que os restantes, já que possuem uma unidade de aprendizagem com base em 

redes neuronais e deep learning, o que lhes permite melhorar com base no número de interações 

com os utilizadores. O chatbot mais rudimentar é o ELIZA, o que acaba por ser natural, pois foi 

o primeiro a ser desenvolvido há várias décadas, não possuindo qualquer tipo de inteligência,

mas sim correspondência de padrões muito simplificada. 
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4 ANÁLISE DE REQUISITOS E 

ESPECIFICAÇÃO 

Neste capítulo são apresentados os requisitos funcionais e não funcionais do projeto, 

recorrendo ao modelo FURPS+, bem como os user stories e casos-de-uso e respetiva 

especificação detalhada. 
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4.1 O Modelo FURPS+ 

Neste relatório de estágio, optou-se pelo modelo FURPS+ para fazer o levantamento de 

requisitos e especificação do problema a resolver. Este modelo funciona como um sistema para 

fazer o levantamento e classificação de requisitos, onde cada letra do acrónimo diz respeito a 

uma categoria que pode ser usada no levantamento de requisitos, bem como na qualidade do 

software. Portanto, diz-se que o modelo FURPS+ faz parte do Rational Unified Process – RUP 

(Kruchten & Kruchten, 2003), e antes de se explicar em que consiste o modelo FURPS+, faz 

sentido explicar o que é o RUP.  

RUP é um processo de engenharia de software criado e comercializado originalmente 

pela Rational Software Corporation, que pertence à IBM desde 2003 (Taft, 2002). Trata-se de 

um método de atribuição, gestão de tarefas e responsabilidades dentro de uma empresa, com o 

objetivo de produzir software de alta qualidade, dentro do prazo e orçamento esperados, de modo 

a cumprir as necessidades dos clientes. Este processo divide o desenvolvimento em quatro fases 

iterativas diferentes, em que cada uma delas envolve modelação de negócio, análise e design, 

implementação, testes e disponibilização (Christensson, 2006). Assim, as fases do RUP são as 

seguintes: 

1. Conceção – É indicada a ideia do projeto, depois, a equipa de desenvolvimento

decide se o projeto é viável e determina quais os recursos necessários para tal.

Esta fase contém os passos necessários à concordância dos clientes,

nomeadamente, os objetivos, arquitetura e planeamento do projeto. Se os clientes

tiverem um conhecimento elevado acerca do problema que pretendem resolver, a

análise será mais simples, mas se pelo contrário tiverem um mau conhecimento,

esta etapa será mais exigente.

2. Definição – Nesta fase, é avaliada a arquitetura do projeto, bem como os custos

associados ao desenvolvimento de software.

3. Construção – Fase de desenvolvimento e conclusão do projeto, é nesta fase que o

software é concebido, codificado e testado.
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4. Transição – Nesta fase, o software é disponibilizado ao público e são feitos os 

ajustes e atualizações finais, com base nas informações dadas pelos clientes. 

 

Figura 4-1 - Fases do RUP (Adaptado de IBM Corporation, 2008) 

RUP permite a disponibilização de versões incrementais para retorno inicial e contínuo 

por parte dos clientes (Figura 4-1). A cada iteração (E1, E2, C1, C2, CN, T1 e T2) é feito o 

levantamento de requisitos do projeto, a implementação e os testes, produzindo uma versão que 

pode ser entregue a um passo da solução final. Assim, é possível fazer uma demonstração do 

progresso do software e prever os riscos. Em suma, RUP oferece às empresas um método 

estruturado para desenvolverem software, uma vez que define um plano específico para etapa do 

processo de desenvolvimento, ajudando-as a otimizar recursos e reduzir os custos inesperados 

que possam ocorrer no processo. 

Depois de se entender o conceito de RUP, pode retomar-se a explicação do conceito de 

FURPS+. Nos projetos, há requisitos que são funcionais e outros que são não funcionais, os 

primeiros descrevem explicitamente as funcionalidades e serviços do sistema, enquanto que os 

não funcionais definem propriedades e restrições do sistema (da Costa, 2018). FURPS+, proposto 

por Robert Grady e Hewlett-Packard Co, permite validar os requisitos prioritários para o 

desenvolvimento de um projeto, a partir do retorno dado pelos clientes finais. O acrónimo 

FURPS significa Functionality, Usability, Reliability, Performance and Supportability 

(Rawashdeh & Matalkah, 2006). Functionality diz respeito às caraterísticas funcionais do 

produto a desenvolver que estão relacionadas com o domínio do negócio, estas caraterísticas 
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funcionais podem ter um nível técnico detalhado; usability avalia a interface com o utilizador 

(prevenção de erros, estética e design, criação de documentação, definição de padrões, entre 

outros); reliability refere-se à integridade, rigor e possibilidade de recuperação do sistema em 

caso de falhas; supportability inclui caraterísticas como testabilidade, adaptabilidade, 

compatibilidade, escalabilidade e por aí em diante. O caráter “+” refere-se a restrições de 

requisitos não funcionais, como por exemplo, restrições de design (por exemplo, a exigência de 

um modelo de base de dados relacional), restrições de implementação (padrões de software ou 

linguagem de programação específica), restrições de interface (as restrições relativas à 

comunicação entre a empresa e os sistemas externos) e, por fim, as restrições físicas, isto é, 

aquelas relativas ao hardware. A Figura 4-2 ilustra a divisão por categorias do modelo FURPS+, 

em requisitos funcionais e não funcionais e a Tabela 4-1 descreve resumidamente o modelo 

FURPS+. 

Figura 4-2 - O Modelo FURPS+ (Adaptado de slideplayer.com/slide/5077094/) 



CHATBOT EM ARQUITETURA DE MICROSSERVIÇOS PARA IMPUTAÇÃO DE HORAS E DESPESAS EM AMBIENTE EMPRESARIAL 

64 

Tabela 4-1 - Tabela Representativa do Modelo FURPS+ 

Categoria Descrição 

FUNCIONALIDADE Especifica as funcionalidades que não se relacionam com casos de uso, como: 

segurança, registo de erros e eventos, auditoria. 

USABILIDADE Relaciona-se com a interface com o utilizador subdividindo-se em várias áreas desde 

prevenção de erros, estética até a ajudas e documentação. 

CONFIABILIDADE Incide sobre a conformidade, integridade e interoperabilidade, isto é, características 

desde a frequência e gravidade de falhas até à possível recuperação e previsibilidade. 

DESEMPENHO Esta categoria é o lugar de características como: tempos de resposta, consumo de 

recursos e escalabilidade. 

SUPORTABILIDADE Estes requisitos abordam temas como: configurabilidade, compatibilidade, 

manutenibilidade, testabilidade, entre outros. 

+ Nesta categoria entra: restrições de desenho (processo de desenvolvimento, 

ferramentas, padrões...); requisitos de implementação (sistemas alvo, limites de 

recursos...); requisitos de interface (restrições sobre as interfaces de diferentes 

componentes em vista à utilização de módulos externos por exemplo); e requisitos 

físicos (restrição imposta por algum hardware específico). 
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4.1.1 Requisitos Funcionais do Projeto 

A composição e implementação do projeto será descrita em detalhe no capítulo 5. O 

projeto será composto por uma base de dados, a da Armis Group, um conjunto de vários 

microsserviços e o chatbot que invocará os microsserviços necessários com base nas entradas 

recebidas pelo utilizador. 

Deste modo, neste capítulo, são referidos os requisitos funcionais do chatbot e dos 

microsserviços. 

 

 

Tabela 4-2 - Descrição dos Requisitos Funcionais do Chatbot 

Referência Descrição do Requisito Funcional 

CHATBOT.RF01 O chatbot deve permitir o registo da imputação de horas aos colaboradores da Armis 

Group. 

CHATBOT.RF02 O chatbot deve permitir o registo da imputação de despesas aos colaboradores da 

Armis Group. 

CHATBOT.RF03 O chatbot deverá ter um canal de comunicação. 

CHATBOT.RF04 O chatbot deve conseguir identificar cada utilizador pelo canal de comunicação; 

CHATBOT.RF05 O chatbot deve ser capaz de disponibilizar os projetos disponíveis para cada 

colaborador. 

CHATBOT.RF06 O chatbot deve ser capaz de permitir a imputação de horas única e exclusivamente para 

os projetos correspondentes a cada colaborador. 

CHATBOT.RF07 O chatbot deve permitir a edição de imputações de horas única e exclusivamente a cada 

colaborador. 

CHATBOT.RF08 O chatbot deve permitir a edição de imputações de despesas única e exclusivamente a 

cada colaborador. 

CHATBOT.RF09 O chatbot deve permitir a remoção de imputações de despesas única e exclusivamente a 

cada colaborador. 

CHATBOT.RF08 O chatbot deve permitir a remoção de imputações de horas única e exclusivamente a 

cada colaborador. 
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CHATBOT.RF09 O chatbot deve ser capaz de verificar automaticamente se as imputações de horas 

semanais de cada colaborador estão corretas (40 horas semanais). 

CHATBOT.RF10 O chatbot deve ser capaz de ter um comportamento proativo e reativo. 

CHATBOT.RF11 O chatbot deve permitir que o colaborador cancele uma imputação, a partir de qualquer 

etapa da conversa. 

CHATBOT.RF12 O chatbot deve permitir o fim da conversa a partir de qualquer etapa da conversa. 
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Tabela 4-3 - Descrição dos Requisitos Funcionais dos Microsserviços 

Referência Descrição do Requisito Funcional 

MS.RF01 Cada microsserviço deve permitir a ligação entre o chatbot e a base de dados da Armis 

Group. 

MS.RF02 Deve existir um microsserviço capaz de disponibilizar a lista todos os colaboradores da 

empresa. 

MS.RF03 Deve existir um microsserviço capaz de disponibilizar a lista de todos os colaboradores 

pela equipa correspondente dentro da empresa. 

MS.RF04 Deve existir um microsserviço capaz de disponibilizar a lista os colaboradores pelo 

nome. 

MS.RF05 Deve existir um microsserviço capaz de disponibilizar a lista dos colaboradores pelo 

nome de utilizador. 

MS.RF06 Deve existir um microsserviço capaz de disponibilizar a lista dos colaboradores pelo ID 

único de cada equipa dentro da empresa. 

MS.RF07 Deve existir um microsserviço capaz de disponibilizar a lista dos colaboradores pelo seu 

NIF. 

MS.RF08 Deve existir um microsserviço capaz de disponibilizar cada colaborador pelo seu ID na 

base de dados. 

MS.RF09 Deve existir um microsserviço capaz de disponibilizar a lista de todos os projetos da 

empresa. 

MS.RF10 Deve existir um microsserviço capaz de disponibilizar todos os projetos relativos a cada 

colaborador. 

MS.RF11 Deve existir um microsserviço capaz de disponibilizar a lista de todos os projetos 

relativos a cada gestor de projetos. 

MS.RF12 Deve existir um microsserviço capaz de disponibilizar a lista de projetos imputáveis, isto 

é, com o Estado “Iniciado” ou “Em Garantia”. 

MS.RF13 Deve existir um microsserviço capaz de disponibilizar a lista de todas as imputações. 

MS.RF14 Deve existir um microsserviço capaz de disponibilizar a lista de todas as imputações 

relativas a uma data em específico. 

MS.RF15 Deve existir um microsserviço capaz de disponibilizar a lista de todas as imputações por 

colaborador da empresa. 
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MS.RF16 Deve existir um microsserviço capaz de disponibilizar a lista de imputações dos últimos 

sete dias. 

MS.RF17 Deve existir um microsserviço capaz de disponibilizar a lista de imputações do mês 

anterior. 

MS.RF18 Deve existir um microsserviço capaz de disponibilizar uma imputação pelo seu ID na 

base de dados da empresa. 

MS.RF19 Deve existir um microsserviço capaz de adicionar imputações à base de dados da 

empresa. 

MS.RF20 Deve existir um microsserviço capaz de remover imputações da base de dados da 

empresa. 

MS.RF21 Deve existir um microsserviço capaz de editar imputações da base de dados da 

empresa. 

MS.RF22 Deve existir um microsserviço capaz de apagar imputações da base de dados da 

empresa. 

MS.RF23 Deve existir um microsserviço capaz de disponibilizar a lista das tarefas de cada projeto 

da empresa. 

MS.RF24 Deve existir um microsserviço capaz de disponibilizar uma tarefa específica pelo seu id 

na base de dados. 

MS.RF25 Deve existir um microsserviço capaz de disponibilizar os tipos de imputações de 

despesas da empresa. 

MS.RF26 Deve existir um microsserviço capaz de disponibilizar a lista de todas as imputações de 

despesas. 

MS.RF27 Deve existir um microsserviço capaz de disponibilizar a lista de todas as imputações de 

despesas relativas a um colaborador. 

MS.RF28 Deve existir um microsserviço capaz de disponibilizar a lista de todas as imputações de 

despesas relativas a uma data específica. 

MS.RF29 Deve existir um microsserviço capaz de registar na base de dados as imputações de 

despesas de cada colaborador. 

MS.RF30 Deve existir um microsserviço capaz de editar na base de dados as imputações de 

despesas de cada colaborador. 

MS.RF31 Deve existir um microsserviço capaz de apagar na base de dados as imputações de 

despesas de cada colaborador. 
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MS.RF32 Deve existir um microsserviço capaz de obter a lista de feriados e tolerâncias de ponto. 

MS.RF33 Deve existir um microsserviço capaz de obter a lista de feriados e tolerâncias de ponto 

por mês e por ano. 

MS.RF34 Deve existir um microsserviço capaz de obter os diálogos do chatbot da empresa. 

MS.RF35 Deve existir um microsserviço capaz de obter os intents da API LUIS da Microsoft 

disponíveis no chatbot da empresa. 

MS.RF36 Deve existir um microsserviço capaz de obter as entidades da API LUIS da Microsoft 

disponíveis no chatbot da empresa. 

4.1.2 Requisitos Não Funcionais do Projeto 

Neste capítulo são referidos os requisitos não funcionais do chatbot e dos microsserviços 

que suportam o chatbot, seguindo o modelo FURPS+ explicado no capítulo 4.1. 

Tabela 4-4 – Tabela Representativa do Modelo FURPS+ Aplicado ao Chatbot 

Categoria Descrição do Requisito 

FUNCIONALIDADE CHATBOT.RNF.F01 – O chatbot deve permitir que a comunicação seja feita via teclado. 

USABILIDADE CHATBOT.RNF.U01 – Um dos canais de comunicação do chatbot deve ser, pelo menos, 

o Microsoft Teams da empresa.

CONFIABILIDADE CHATBOT.RNF.C01 – O chatbot deve ser resistente à disponibilidade das fontes de 

dados, estando preparado para quando as últimas não estiverem disponíveis 

DESEMPENHO CHATBOT.RNF.D01 – O chatbot deve oferecer um bom tempo de resposta (inferior a 

cinco segundos), independentemente da carga existente, mantendo uma experiência de 

utilização fluida. 

SUPORTABILIDADE CHATBOT.RNF.S01 – O chatbot deve permitir a fácil integração de futuras 

funcionalidades. 

+ CHATBOT.RNF.X01 – O chatbot deve ser compatível com os sistemas operativos 

Windows, Android e iOS. 

CHATBOT.RNF.X02 – Deve ser usada a Bot Framework da Microsoft e C# .Net Core para 

o desenvolvimento do chatbot.
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Tabela 4-5 - Tabela Representativa do Modelo FURPS+ Aplicado aos Microsserviços 

Categoria Descrição do Requisito 

FUNCIONALIDADE MS.RNF.F01 – Os microsserviços devem possuir um simples controlo de acesso para não 

expor os dados a terceiros. 

USABILIDADE  

CONFIABILIDADE MS.RNF.C01 – Os microsserviços deve possuir um sistema de autenticação que permita 

que apenas os colaboradores da empresa os utilizem. 

MS.RNF.C02 – Os microsserviços só devem ser acessíveis a partir da rede da Armis 

Group. 

DESEMPENHO MS.RNF.D01 – Os microsserviços devem oferecer um bom tempo de resposta aos 

pedidos (inferior a cinco segundos), independentemente da carga existente, mantendo 

uma experiência de utilização fluida. 

MS.RNF.D02 – No caso de um microsserviço estar indisponível, a continuidade do 

funcionamento do chatbot tem de estar garantida. 

 

SUPORTABILIDADE MS.RNF.S01 – Os microsserviços devem permitir a fácil integração de futuras 

funcionalidades. 

+ MS.RNF.X01 – Deve ser usada a framework ASP.Net WEB API para o desenvolvimento 

dos microsserviços. 

MS.RNF.X02 – Deve ser utilizado um processo de desenvolvimento iterativo e 

incremental. 

MS.RNF.X03 – O formato dos dados nos pedidos aos microsserviços deve ser JSON. 

MS.RNF.X04 – A disponibilidade dos microsserviços deve ser contínua, através da 

plataforma Azure da empresa. 

 

4.1.3 User Stories 

User Stories são descrições simples de uma funcionalidade, descritos do ponto de vista 

da pessoa que a pretende, normalmente, o cliente do sistema a desenvolver. Geralmente, seguem 

uma notação padrão e são usados em processos de desenvolvimento ágeis (Lucassen et al., 2015). 

O conceito foi inventado no Reino Unido por Mike Cohn (Cohn, 2004) e pretende realçar os 
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elementos essenciais de uma funcionalidade, ou seja, a quem de destina, qual o comportamento 

esperado e a razão da sua importância. O padrão mais conhecido de Mike Cohn é o seguinte: 

“Eu, como um tipo de utilizador X, quero atingir o objetivo Y, pela razão Z”. Tome-se como um 

exemplo deste padrão a seguinte afirmação: “Como gestor de projetos, quero receber um e-mail 

sempre que houver alterações dos prazos de entrega, para poder comunicar ao cliente”. 

Em 2014, um inquérito feito a analistas de requisitos num ambiente de desenvolvimento 

ágil revelou que as User Stories eram, à data, o método de documentação de requisitos mais 

usado (Wang et al., 2014), como tal, optou-se por incluí-lo no presente relatório de estágio. 

Assim, através da análise de requisitos, foram identificadas as User Stories apresentadas na 

Tabela 4-6. 

Tabela 4-6 - User Stories do Projeto 

Referência Descrição 

US-01 Eu, colaborador da Armis Group, pretendo imputar horas nos projetos em que estou a 

trabalhar, para que a contabilidade possa ser efetuada. 

US-02 Eu, colaborador da Armis Group, pretendo ter acesso à lista de projetos em que estou a 

trabalhar, para que possa fazer as imputações de horas. 

US-03 Eu, colaborador da Armis Group, pretendo ter acesso à lista de imputações de horas, 

para poder consultar onde estive a trabalhar. 

US-04 Eu, colaborador da Armis Group, pretendo editar uma imputação de horas, porque 

posso ter a necessidade de o fazer. 

US-05 Eu, colaborador da Armis Group, pretendo imputar despesas para que a empresa possa 

comparticipá-las. 

US-06 Eu, colaborador da Armis Group, pretendo ter acesso à lista de imputação de despesas 

para poder verificá-las. 

US-07 Eu, colaborador da Armis Group, pretendo apagar uma imputação de horas, porque 

posso ter a necessidade de o fazer. 

US-08 Eu, colaborador da Armis Group, pretendo cancelar o processo de imputação de horas a 

qualquer momento na conversa com o chatbot, porque posso querer imputar mais 

tarde, por algum motivo. 

US-09 Eu, colaborador da Armis Group, pretendo que o chatbot me indique sempre que eu 

estiver com as imputações semanais em falta, de forma automática, para que não 

ocorram erros no processo de imputação. 
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4.1.4 Casos de Uso 

Na Unified Modeling Language - UML, uma das ferramentas essenciais para modelação 

de negócios é o modelo de casos de uso. Os elementos fulcrais deste modelo são os atores e os 

casos de uso, explicados no parágrafo seguinte. O comportamento esperado do sistema a 

desenvolver é especificado por um ou mais casos de uso, que são definidos segundo as 

necessidades dos atores. Cada caso de uso especifica um comportamento, incluindo variáveis, 

que o sistema pode realizar em colaboração com um ou mais atores (Almendros-Jimenez & 

Iribarne, 2005). 

Os casos de uso têm como objetivo auxiliar a comunicação entre os analistas e o cliente 

final.  Reponde às questões “what?” e “why?”, ou seja, o  que  faz  o  projeto a desenvolver  e  o 

porquê de o estarmos a desenvolver. Um diagrama de casos de uso descreve um cenário que 

mostra as funcionalidades do sistema do ponto de vista do utilizador (Gomaa, 2011). Para isso, 

há a necessidade de fazer o levantamento dos requisitos funcionais e  não  funcionais do  sistema, 

o que foi feito nos subcapítulos anteriores. Os diagramas  de casos  de uso  têm uma  notação  

própria  com  regras  específicas  e  são representados por atores, casos de uso, comentários, 

packages, sistema e relacionamentos que incluem a associação, a generalização, includes e 

extends. Um ator é representado por um boneco e um rótulo com o seu nome, é um utilizador do 

sistema que pode ser humano ou não (por exemplo, o tempo pode ser um ator de um sistema). 

Um caso  de  uso é  representado  por  uma  elipse  e  um  rótulo  com  o seu  nome, sendo uma 

funcionalidade do sistema. Um comentário serve para acrescentar informação adicional relevante 

ao sistema. Um package é uma estrutura composta por dois ou mais casos de uso que dizem 

respeito ao mesmo assunto. O sistema é o universo que estamos a representar e é nele que estão 

representados todos os outros elementos. Relativamente  às  relações,  estas podem  existir  entre  

atores  e  casos  de  uso.  Os extends e  os includes são  aplicados  aos  casos  de  uso. O último 

permite  indicar  que  um  caso  de  uso  utiliza funcionalidades  disponibilizadas  por  outro  caso  

de  uso.  O  primeiro  permite  a  um  caso  de  uso aumentar opcionalmente a sua funcionalidade 

recorrendo a outro caso de uso. Através das User Stories do subcapítulo anterior, foi possível 

chegar ao diagramas de casos de uso do projeto, presentes nas Figuras 4-4, 4-5, 4-6 e 4-7. 
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Figura 4-3 - Diagrama de Casos de Uso do Projeto – Imputação de Horas 

Numa imputação de horas, o colaborador da Armis Group preenche os seus dados através 

de um formulário durante a conversa com o chatbot. É invocado o microsserviço que lista os 

projetos imputáveis para que o colaborador selecione onde pretende imputar horas de trabalho. 

Se a imputação tiver sido efetuada com sucesso, é enviada uma mensagem de sucesso, caso 

contrário, é enviada uma mensagem de insucesso (Figura 4-4). Durante uma imputação de horas, 

são invocados muitos outros microsserviços, nomeadamente na apresentação do formulário, 

geração de frases do chatbot, entre outros, mas por motivos de simplificação, estão ilustrados os 

microsserviços mais importantes. 

Figura 4-4 - Diagrama de Casos de Uso do Projeto - Imputação de Despesas 
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Numa imputação de despesas, o colaborador da Armis Group preenche os seus dados 

através de um formulário durante a conversa com o chatbot. É invocado o microsserviço que lista 

os tipos de despesas existentes no momento (despesas de fatura, despesas da GALP, despesas de 

deslocação ou ajudas de custo) para que o colaborador selecione a pretendida. De seguida, é 

invocado o microsserviço das imputações de despesas, que por sua vez, comunica com a base de 

dados registando a imputação. É enviada uma mensagem de sucesso ou de insucesso consoante 

a resposta obtida pelo servidor. Durante uma imputação de despesas, são invocados muitos outros 

microsserviços, nomeadamente na apresentação do formulário, geração de frases do chatbot, 

entre outros, mas por motivos de simplificação, estão ilustrados os microsserviços mais 

importantes (Figura 4-5). 

 

Figura 4-5 – Diagrama de Casos de Uso do Projeto – Gestão de Imputações 

Na gestão de imputações, há uma variedade de opções que o colaborador da Armis Group 

pode selecionar. Em primeiro lugar, este tem a hipótese de escolher se pretende gerir uma 

imputação de horas e uma imputação de despesas e, consoante a sua escolha, é invocado o 

microsserviço correspondente às imputações de horas ou imputações de despesas.  No caso de se 

tratar de gerir uma imputação de horas, é perguntado ao colaborador se deseja apagar ou editar a 

imputação. Caso escolha apagar, a imputação é apagada e é enviada uma mensagem de sucesso 

ou insucesso, caso escolha editar, o colaborador é redirecionado para um formulário onde pode 

editar a imputação de horas selecionada. No caso de se tratar de gerir uma imputação de despesas, 
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é invocado o microsserviço dos tipos de despesa existentes no momento para que o colaborador 

possa selecionar. Depois de escolher o tipo, o colaborador seleciona se pretende apagar a 

imputação de despesas ou editar. Se for apagar, a imputação é apagada e é enviada uma 

mensagem de sucesso ou insucesso consoante o resultado. Se for editar, o colaborador é 

redirecionado para um formulário onde pode editar a imputação de despesas. Durante a gestão 

de imputações, são invocados muitos outros microsserviços, nomeadamente na apresentação do 

formulário, geração de frases do chatbot, entre outros, mas por motivos de simplificação, estão 

ilustrados os microsserviços mais importantes (Figura 4-6). 

Figura 4-6 - Diagrama de Casos de Uso do Projeto - Outras Opções do Chatbot 

A Figura 4-7 ilustra as outras opções do chatbot: consultar a lista de imputações de horas 

recentes, consultar a lista de imputações de despesas recentes, consultar a lista de projetos 

imputáveis ou terminar a conversa. Na imagem, é possível ver alguns dos microsserviços 

invocados na escolha destas opções. 

Por conseguinte, com os diagramas de casos de uso, é possível fazer a especificação dos 

casos de uso do sistema (disponível nos anexos do relatório de estágio), de modo a descrever 

com detalhe os atores intervenientes, o sistema alvo, os cenários principais e as extensões dos 

casos de uso. Este processo permite prever situações que podem acontecer na utilização do 

chatbot. 
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5 IMPLEMENTAÇÃO 

Neste capítulo, são descritas as tecnologias usadas na implementação do chatbot em 

arquitetura de microsserviços, de uma forma sucinta, bem como a estrutura do projeto e os 

padrões de software usados na implementação. Por fim, é apresentada uma visão geral da 

arquitetura do projeto, acompanhada de uma descrição para que o leitor a compreenda da 

melhor forma possível, terminando o capítulo com imagens do chatbot em funcionamento. 
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5.1 Introdução 

Este capítulo descreve sucintamente as tecnologias usadas no chatbot e nos 

microsserviços criados que o suportam, explica de que forma está estruturado o projeto,  bem 

como os padrões de software usados, a sua arquitetura e dos microsserviços com recurso a um 

diagrama, culminando com o subcapítulo 5.6, onde são expostas imagens do chatbot em 

funcionamento no canal Microsoft Teams da empresa Armis Group, correspondentes a cada user 

story estipulado no subcapítulo 4.6. Assim, neste capítulo, espera-se que o leitor possa por um 

lado perceber se os objetivos propostos inicialmente para o chatbot foram atingidos e, por outro, 

visualizar uma primeira versão do chatbot em funcionamento num ambiente empresarial. 

5.2 Tecnologias Usadas 

Neste subcapítulo, são descritas as tecnologias usadas no desenvolvimento do chatbot, no 

desenvolvimento dos microsserviços e também na disponibilização de ambos ao cliente. 

5.2.1 JSON 

JSON é o formato mais conhecido para o envio de pedidos aos serviços e obtenção das 

respostas por parte deles (Pezoa et al., 2016). É semelhante ao XML na medida em que tem a 

mesma finalidade, no entanto, é mais leve do ponto de vista computacional e permite uma melhor 

compreensão da leitura dos dados por parte dos utilizadores. 

No projeto deste relatório de estágio, todas as trocas de dados entre os microsserviços e 

o chatbot são feitas utilizando este formato de dados. A Figura 5-1 representa um exemplo de

uma mensagem enviada pelo microsserviço das imputações de horas, onde facilmente se percebe 

o seu conteúdo: 11 atributos com valores respetivos a uma imputação de horas de trabalho.
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Figura 5-1 - Exemplo de uma Mensagem JSON do Microsserviço das Imputações de Horas 

5.2.2 Linguagem C# 

C# é uma linguagem de programação orientada a objetos e pode ser usada na framework 

.NET Core. Esta linguagem é uma evolução das antecessoras C e C++ e, além da orientação a 

objetos, é uma linguagem fortemente tipificada, possui controlo de versões e suporte para código 

legado (Michaelis, 2018). 

Tanto o chatbot como cada um dos microsserviços foram desenvolvidos em .NET Core 

em linguagem C#. 

5.2.3 .Net Core 

Desenvolvida pela Microsoft em 2002, a framework .NET constitui uma plataforma de 

desenvolvimento que simplifica a implementação de aplicações e que permite a utilização de 

componentes desenvolvidos em qualquer das linguagens que a integrem. Desde então, a 

Microsoft foi melhorando a framework .NET e, em junho de 2016, lançou a ASP.NET Core. Esta 

foi estruturada para otimizar o desenvolvimento de aplicações que podem ser disponibilizadas 

na cloud ou localmente e consiste em componentes modulares com pouca carga computacional, 

com vista e melhorar a flexibilidade (Oliveira & Bruchet, 2017). Segundo os autores Oliveira e 

Bruchet, a framework .NET Core trouxe mudanças significativas ao nível da arquitetura quando 

comparada com a sua antecessora: deixou de ter como base a System.Web.dll para passar a 

utilizar NuGet packages, ou seja, pacotes de funcionalidades que podem ser adicionadas aos 
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projetos. Estes trazem vantagens como melhorias na segurança, a redução de dependências entre 

componentes, melhoria de desempenho e redução de custos financeiros (devido ao uso do modelo 

pago-pelo-uso da cloud). A Figura 5-2 representa um esquema das diferentes versões da 

framework .Net com os respetivos componentes que a constituem. 

Figura 5-2 – Diferentes Versões da Framework .NET e Respetivos Componentes (Adaptado de Oliveira & 

Bruchet, 2017) 

Para concluir esta breve descrição da framework .NET Core, é importante referir que os 

autores Oliveira e Bruchet afirmam no seu livro que esta framework é a melhor candidata para 

ser utilizada numa arquitetura de microsserviços, já que o seu peso leve do ponto de vista 

computacional e a fácil integração de API e outras tecnologias (como Java, Ruby ou Microsoft 

Service Fabric) facilitam a adoção desta arquitetura. 

5.2.4 Microsoft Azure Cloud 

O portal Microsoft Azure oferece um conjunto de dezenas de serviços na cloud que o 

utilizador pode adquirir com base nas necessidades do projeto. Estes serviços incluem bases de 

dados SQL, serviços de backup, Web API, Chatbots APP, máquinas virtuais e são 

disponibilizados de forma contínua. Outra das vantagens de usar Microsoft Azure é a fácil 

integração do Active Directory com as aplicações, o que se revelou útil para a integração do 

chatbot e dos microsserviços com todos os colaboradores registados no domínio da Armis Group, 

empresa que já fazia uso do Active Directory para a gestão dos seus colaboradores. 
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Assim, neste projeto foram utilizados os seguintes serviços da Microsoft Azure Cloud: 

SQL Server, SQL Database, Web App Bot e várias APP Service (cada uma correspondente a um 

microsserviço independente). 

 

Figura 5-3 – Lista dos Serviços Disponíveis da Microsoft Azure Cloud (Imagem Retirada de dotnettricks.com, 

2019) 

5.3 Estrutura do Projeto 

Relativamente à estrutura do chatbot e respetivos microsserviços, optou-se pelo seguinte: 

 Um projeto C# .NET Core intitulado ArmisBotUI para o desenvolvimento da 

interface com o utilizador do chatbot; 

 15 projetos C# .NET Core Web API para o desenvolvimento de cada um dos 

microsserviços que fornecem o chatbot. 

Cada um destes projetos encontra-se disponibilizado na Microsoft Azure Cloud, onde 

cada projeto corresponde a uma Azure APP Service. A Figura 5-4 representa a vista da 

implantação ou deployment diagram da solução. 
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Figura 5-1 - Vista da Implantação da Solução 

5.4 Padrões Aplicados 

Em engenharia de software, um padrão de software é uma forma de organizar o código 

para resolver um problema que ocorre frequentemente num determinado contexto (Zhang & 

Budgen, 2013). 

No desenvolvimento do projeto descrito neste relatório, os padrões e princípios de 

desenvolvimento aplicados, bem como uma breve descrição teórica, podem ser consultados na 

Tabela 5-1. 
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Tabela 5-1 - Tabela Representativa Dos Padrões e Princípios de Software Usados 

Padrão/Princípio Descrição 

GRASP General Responsability Assignment Software 

Patterns / Principles 

Information Expert Uma responsabilidade deve ser delegada a quem 

possui a informação para a satisfazer 

Alta Coesão A alta coesão significa que as responsabilidades de 

um determinado elemento estão fortemente 

relacionadas e focadas (suporte ao baixo 

acoplamento). 

Baixo Acoplamento Classes com baixo acoplamento oferecem a vantagem 

de que as alterações produzem pouco impacto no 

sistema e aumentam o seu potencial de reutilização. 

Polimorfismo A responsabilidade de definir a variação dos 

comportamentos com base no tipo é atribuída ao tipo 

derivado para o qual essa variação ocorre. 

Protected Variations Este padrão visa proteger elementos das variações de 

outros elementos (objetos, sistemas, entre outros…) 

através do uso de interfaces e polimorfismo, para criar 

múltiplas implementações desta interface. 

Pure Fabrication Classes que não representam um conceito no domínio 

do problema são especialmente desenhadas para 

diminuir o acoplamento e aumentar a coesão. 

SOLID  

Single Responsability Principle Uma classe deve ter apenas uma e uma só 

responsabilidade. 

Open/Close Principle Uma entidade deve estar disponível para a extensão e 

indisponível para a modificação. 

Liskov Substitution Principle Quando um objeto é substituído por outro cujo tipo 

deriva deste, não deve causar alterações na semântica 

do programa. 

Interface Segregation Principle Várias interfaces específicas são mais vantajosas do 

que uma generalizada. 

Dependency Injection Principle Uma classe deve depender de abstrações e não 

implementações concretas. 
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Além dos padrões representados na Tabela 5-1, foi ainda utilizado o padrão Repository, 

de Martin Fowler, para abstrair e concentrar a lógica de obtenção de determinada entidade ou 

modelo de dados, de forma a permitir uma manutenção e extensão fáceis, como por exemplo, a 

implementação de sistemas de auditoria e caching; foi utilizado o padrão Data Transfer Object, 

de Martin Fowler, que consiste em utilizar um mediador entre o modelo de dados e a camada de 

apresentação, diminuindo o acoplamento. 

5.5 Arquitetura 

O chatbot da Armis Group está disponibilizado no canal Microsoft Teams da empresa, 

meio de comunicação de todos os seus colaboradores que se encontram registados no domínio 

Armis. No futuro, poderão ser integrados outros meios de comunicação, como por exemplo, uma 

App compatível com iOS e Android, no entanto, não faz parte dos planos da empresa a curto 

prazo. O chatbot foi criado com o Azure Bot Service e a Microsoft Bot Framework e incorpora 

serviços dos Azure Congnitive Services, bem como uma variedade de outras ferramentas da 

Azure. A Figura 5-5 representa a visão geral da arquitetura do chatbot da Armis Group. Os 

colaboradores podem fazer perguntas ao chatbot usando texto em linguagem natural (usada no 

quotidiano) e em português, e o sistema é capaz de processar a pergunta e determinar a intenção 

da mesma recorrendo ao LUIS dos Azure Cognitive Services. Por exemplo, o colaborador pode 

escrever a seguinte frase: “Quero imputar horas no projeto X”. O sistema vai detetar que a 

intenção do colaborador é “imputarHoras” (previamente treinada no LUIS) e a entidade é o 

“projeto X”. Existindo várias intenções e entidades, é possível redirecionar o colaborador para 

as opções pretendidas. 

Foi utilizado o Azure Monitor Application Insights para registar a estatística de queries 

usadas e, assim, poder melhorar os erros chatbot. 

Foi utilizado um API Gateway, intitulado “Azure Microservices Bus” na Figura 5-5, para 

gerir todos os microsserviços do chatbot. Cada um dos 15 microsserviços criados consiste numa 

Web API do Azure responsável por uma única função (por exemplo, o microsserviço das 

imputações é responsável unicamente por este assunto) e possui um controller para verificar o 

estado do microsserviço. O chatbot utiliza uma base de dados otimizada do Azure SQL. 
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Figura 5-2 - Visão Geral da Arquitetura do Chatbot da Armis Group 
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5.6 Produto Final 

Abaixo encontram-se imagens do chatbot em funcionamento onde é possível visualizar 

algumas das opções que os colaboradores da Armis Group podem executar através do canal 

Microsoft Teams da empresa. Tal como descrito na especificação de requisitos, as informações 

apresentadas relativas a horas de trabalho imputadas, projetos, tarefas, entre outros, são 

dinâmicas para cada colaborador com recurso a microsserviços. As imagens que se seguem 

dizem respeito a cada user story especificado no subcapítulo 4.1.3. 

Figura 5-3 - Menu de Interação do Chatbot 

Figura 5-5 - US-02 Lista de Projetos Imputáveis 

Figura 5-4 - US-01 Imputações de Horas 

Figura 5-6 - US-02 Lista de Imputações 
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Figura 5-7 - US-04 Editar Imputações 

 

 

Figura 5-9 - US-06 Lista de Imputações de Despesas 

 

Figura 5-8 - US-05 Imputar Despesas 

Figura 5-10 - US-07 Apagar Imputações 
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Figura 5-11 - US-08 Cancelar Instrução 

Figura 5-13 - Sumário de Imputação de Horas 

Figura 5-12 – US-09 Verificação de Imputações 
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6 TESTES DE SOFTWARE 
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Neste capítulo é feita uma introdução à definição de qualidade de software, testes de 

software, onde são abordados os diferentes tipos de testes de software e a sua função. Por fim, 

são explicados os testes aplicados ao chatbot e a conseguinte discussão de resultados obtidos. 

6.1 Introdução aos Testes de Software 

Antes de abordar os testes de software, é necessário compreender em que consiste a 

qualidade do software. Este conceito complexo tem significados diferentes para pessoas 

diferentes e depende do contexto em que o software está inserido. Garvin analisou as diferentes 

definições para este conceito, em diferentes domínios, tais como, a economia, a filosofia, a gestão 

ou o marketing (Garvin, 1984). O artigo de Kitchenham e Pfleeger, acerca da qualidade do 

software, explica de forma sucinta em que consiste este conceito, de cinco pontos de vista 

diferentes: o ponto de vista transcendental, o ponto de vista do utilizador, o ponto de vista da 

produção, o ponto de vista do produto e, por fim, o ponto de vista baseado em valores 

(Kitchenham & Pfleeger, 1996). O primeiro visa a qualidade como algo que pode ser 

reconhecido, mas difícil de definir. Este ponto de vista não diz respeito apenas aos testes de 

software, mas também diz respeito a outras áreas complexas do quotidiano. O ponto de vista do 

utilizador define que existe qualidade se a função do produto final satisfaz as necessidades do 

utilizador. No ponto de vista da produção, o nível de qualidade é medido pela extensão à qual o 

produto satisfaz as especificações iniciais. No ponto de vista do produto, a qualidade é vista como 

intrínseca às caraterísticas do produto, isto é, as qualidades internas de um produto determinam 

as qualidades externas. O ponto de vista baseado em valores determina a qualidade com base no 

valor que o utilizador está disposto a pagar por ela. 

O conceito de qualidade do software e os esforços para determinar os fatores mensuráveis 

datam de meados dos anos de 1970. McCall, Richards e Walters foram os primeiros a estudar o 

conceito de qualidade de software, no que diz respeito aos fatores de qualidade e critérios para 

avaliar a qualidade (McCall et al., 1977). Segundo os autores mencionados, um fator de qualidade 

representa uma caraterística comportamental de um sistema, nomeadamente, a exatidão, a 

fiabilidade, a eficiência, a testabilidade, a sustentabilidade e a reutilização. Um critério para 

avaliar a qualidade do software é um atributo de um fator de qualidade que está relacionado com 

o desenvolvimento de software, por exemplo, a modularidade é um atributo de uma arquitetura
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de desenvolvimento de software. No seguimento deste raciocínio, foram propostos vários 

modelos com o objetivo de definir a qualidade e os seus atributos. Os mais influentes são o 

International Organization for Standartization – ISO 9126 (Stefani & Xenos, 2007) e o Capability 

Maturity Model - CMM (Paulk, 2002). Tendo sido proposto por um grupo de especialistas, sob 

a tutela da ISO, o primeiro modelo propõe seis categorias independentes relativas à qualidade: 

funcionalidade, fiabilidade, usabilidade, eficiência, sustentabilidade e portabilidade. No modelo 

CMM, um processo de desenvolvimento é avaliado numa escala de zero a cinco, onde o nível 

um corresponde ao mais baixo e o nível cinco corresponde ao nível mais alto de maturidade, isto 

é, o nível otimizado. No que diz respeito ao campo dos testes de software, existem dois modelos 

bastante conhecidos, o Test Process Improvement – TPI (Andersin, 2004) e o Testing Maturity 

Model – TMM (Burnstein et al., 1999). Estes dois modelos permitem que uma empresa 

estabeleça o estado atual dos testes de software, identificando a próxima área lógica a testar e a 

medida a adotar para melhorar o processo de testes. 

Os testes de software consistem em executar o código da aplicação com o intuito de 

encontrar defeitos, erros ou bugs. Também se pode entender como processo que valida e verifica 

se um programa ou produto atingem os requisitos técnicos e do negócio para o qual foram 

desenvolvidos, bem como se funcionam como seria esperado. 

Executar testes de software é importante, devido às seguintes razões (Ammann & Offutt, 

2016): 

 Os testes de software são necessários para encontrar os defeitos e erros durante a 

fase de desenvolvimento de uma aplicação; 

 São essenciais para garantirem a satisfação do cliente final; 

 Servem para verificar se uma aplicação tem um desempenho otimizado ou não; 

 Servem para prevenir falhas resultantes em prejuízos, em estágios mais adiantados 

do desenvolvimento; 

 Pelas razões acima mencionadas, é um requisito de todas as aplicações do mundo 

empresarial. 
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6.2 Atividades de Teste 

Por forma a testar uma aplicação de software, um engenheiro deve executar uma 

sequência de atividades de teste. Algumas destas atividades de teste estão na Figura 6-1 e são 

explicadas nos parágrafos seguintes. 

Figura 6-1 – Atividades de um Teste de Software (Adaptado de Naik & Tripathy, 2008) 

Em primeiro lugar, é necessário identificar o objetivo do teste. Este define o propósito de 

criar um ou mais situações de teste para garantir que o software cumpre o objetivo. Em cada 

situação de teste, é necessário associar um propósito concreto e claro. De seguida, é necessário 

escolher as entradas (inputs) que vão ser testadas, com base nos requisitos especificados, no 

código ou nas expetativas de cada um, sendo que as entradas são sempre selecionadas tendo em 

conta o objetivo do teste. A atividade seguinte é a computação dos resultados esperados, isto é, 

criar um bloco computacional de teste que vai processar as entradas fornecidas inicialmente. A 

atividade que se segue é a preparação do ambiente para a execução do programa, ou seja, preparar 

a conexão à Internet (caso seja necessário), ativar a base de dados correta para o teste, iniciar 

qualquer sistema remoto necessário, entre outros. Segue-se a execução do programa, é neste 

passo que o engenheiro de testes executa o programa, com as entradas fornecidas inicialmente, e 

observa os resultados obtidos. Estas atividades terminam com a análise dos resultados, com vista 

a comparar os resultados obtidos na execução do programa com os resultados esperados antes da 

execução (por exemplo, após a chamada de uma função, o resultado esperado para a variável X 

era string e o resultado obtido foi string, pelo que, para o teste do tipo da variável, o resultado 

foi positivo). É boa prática escrever um relatório depois da análise de resultados, a explicar como 
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reproduzir a falha no sistema (caso ocorra) e incluir os resultados esperados e obtidos durante o 

teste. 
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6.3 Tipos de Testes de Software 

Segundo Naik e Tripathy, os testes são executados em diferentes níveis, abrangendo o 

sistema completo, ou parte dele, durante o ciclo de vida de um sistema de software. Geralmente, 

um sistema de software passa por quatro etapas de teste antes de ser disponibilizado, a saber, 

testes unitários, testes de integração, testes de sistema e testes de aceitação. Os primeiros três são 

executados por diferentes intervenientes dentro da empresa que desenvolve a aplicação, enquanto 

que os testes de aceitação são executados pelos clientes finais. No seguimento do que foi referido 

neste parágrafo pelos autores do livro, a Figura 6-2 representa as fases de teste de software, 

segundo o Modelo V. 

Figura 6-2 – Fases de Desenvolvimento e de Testes do Modelo V (Adaptado de Naik & Tripathy, 2008) 

Nos testes unitários, os programadores testam partes do código de forma individual, como 

funções. Depois de garantirem que cada parte do código funciona (com uma percentagem de 

cobertura do código significativa), essas partes de código podem ser usadas em módulos de maior 

dimensão sem comprometerem o sistema. Os testes de integração são executados em conjunto 

por engenheiros de software e, se possível, engenheiros de integração de sistemas, com o objetivo 
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de construir um sistema estável, capaz de suportar o rigor dos testes de sistema. Estes incluem 

um vasto espetro de testes, como a segurança, a robustez, funcionalidade, carga, estabilidade, 

stress, performance e confiabilidade. É por isso que os testes de sistema são importantes no 

desenvolvimento de software. Os testes de sistema incluem testes de usabilidade, testes de carga, 

testes de regressão, testes de recuperação, testes de migração, testes funcionais e testes ao 

hardware e software. 

Em conjunto, os testes unitários, testes de integração e testes de sistema perfazem os testes 

de regressão, isto é, um subnível de testes que são executados sempre que um componente 

essencial do sistema é alterado, com o objetivo de garantir que nenhuma parte do sistema foi 

afetada por uma modificação. Note-se, mais uma vez, que os testes de regressão não são um nível 

de testes de software, mas sim um subnível que engloba três dos quatro níveis. 

 

Figura 6-3 - Testes de Regressão em Diferentes Níveis (Adaptado de Naik & Tripathy, 2008) 

Por fim, o produto é entregue ao cliente final ou clientes finais, responsáveis por 

executarem os testes de aceitação, com os critérios definidos por estes.  

6.4 Testes de Software Realizados 

Segundo indicações do coorientador de projeto, Engenheiro Ricardo Coelho, e tendo em 

conta a limitação de recursos e prazos, neste relatório, são apresentados os testes unitários, os 

testes de integração, um teste de sistema (nomeadamente os testes funcionais) e testes de 

aceitação, seguindo a Figura 6-3. No final, realizaram-se testes à qualidade do código, para obter 

dados estatísticos acerca da qualidade do código produzido. Os primeiros consistem na fase em 

que se testam as unidades de software de menores dimensões, tais como funções, tendo como 

objetivo encontrar falhas no funcionamento de uma parte do sistema (Johnson, 2018). Os testes 

de integração têm como objetivo encontrar falhas de integração dos componentes de uma 

aplicação (como por exemplo, as chamadas aos microsserviços REST), tal como foi referido no 
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capítulo anterior. Os testes funcionais avaliam se o desempenho da solução está em conformidade 

com os requisitos funcionais levantados previamente, desta forma, para realizar os testes 

funcionais, confrontaram-se os resultados obtidos com os resultados esperados de cada caso de 

uso. De seguida, submeteu-se o projeto a testes de aceitação. Os testes à qualidade do código 

consistem em utilizar ferramentas para inspecionar o código, com o objetivo de melhorar a 

performance, corrigir redundâncias e adotar o uso de padrões de software (Knodel & Naab, 

2016). 

6.4.1 Testes Unitários do Chatbot 

Para a realização dos testes unitários, utilizou-se a ferramenta de testes xUnit, através do 

IDE Microsoft Visual Studio 2017. Esta ferramenta open source permite executar testes unitários 

e de integração nas linguagens C#, F#, VB.NET, entre outras (About xUnit.net., 2019). Para 

avaliar a qualidade do código, foi usada a ferramenta open source SonarQube, desenvolvida pela 

SonarSource, que permite detetar, por exemplo, bugs, duplicações de código e vulnerabilidades 

de segurança. 

Decidiu-se em conjunto com as equipas de orientação e coorientação testar todas as 

funções de processamento de dados criadas pelo programador do chatbot, já que as funções, 

classes e métodos das bibliotecas da Microsoft já foram previamente testadas pelas suas equipas 

de testes. Assim, foram criados 96 métodos para teste: 65 correspondentes ao projeto 

ArmisBotUI (interface de front-end do chatbot) e 31 correspondentes ao projeto IntranetAPI 

(projeto que contém todos os microsserviços, antes de serem implantados independentemente na 

plataforma Microsoft Azure). Para os testes unitários, decidiu-se testar os microsserviços em 

conjunto num só projeto, uma vez que todos eles fazem uso de funções iguais e, nesta fase, como 

não se testa a integração dos microsserviços, torna-se mais simples e menos redundante testar 

todos os microsserviços num só projeto. 
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Figura 6-4 - Testes Unitários do Projeto 

ArmisBotUI 

Nestes testes unitários criaram-se funções para testar se as funções criadas pelo 

programador do projeto retornam dados válidos para entradas válidas, bem como mensagens de 

erro e exceções corretas ou esperadas para quando as entradas são incorretas. Também se tiveram 

em conta os falsos negativos, isto é, a verificação de anormalidades no código, mesmo quando 

os testes aparentam não ter anormalidades; e os falsos positivos, isto é, a verificação de falsas 

anormalidades no código, que ocorrem mesmo quando tudo funciona como deveria. Para se 

entender melhor o que é referido nestes dois parágrafos, tome-se como exemplo de teste unitário 

os métodos ParseIso8601StringDateAsUniversal_CorrectDateShouldSucceed() e 

ParseIso8601StringDateAsUniversal_InvalidFormatShouldFail(), referentes ao projeto 

IntranetAPI. Como os nomes indicam, estes métodos testam o sucesso e o insucesso do método 

ParseIso8601StringDateAsUniversal(), representado na Figura 6-6, responsável por converter 

um objeto do tipo string para um objeto DateTime universal no formato UTC. 

Figura 6-5 – Testes Unitários do Projeto IntranetAPI 
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Figura 6-6 - Método ParseIso8601StringDateAsUniversal() 

O método de teste ParseIso8601StringDateAsUniversal_CorrectDateShouldSucceed(), 

representado na Figura 6-7, executa a função original enviando-lhe uma data no formato string e 

convertendo-a para DateTime, de seguida. Para a condição de validação ter sucesso, a variável 

“realDate”, que contém o resultado da chamada da função original, não pode estar vazia, nem ser 

igual ao valor máximo ou mínimo do formato DateTime. 

Figura 6-7 – Função ParseIso8601StringDateAsUniversal_CorrectDateShouldSucceed() 

O método de teste ParseIso8601StringDateAsUniversal_InvalidFormatShouldFail(), por 

sua vez, retorna sucesso quando é verificado o falhanço propositado do método com uma exceção 

esperada. Este método representado na Figura 6-8 invoca a função original, mas envia-lhe como 

parâmetro uma data no formato string que não está no formato ISO 8601 e, portanto, não pode 

ser convertido para UTC. Para a condição de validação ter sucesso, o método 

ParseIso8601StringDateAsUniversal() deve retornar uma exceção do tipo System. Como a 

exceção é apresentada, o método de teste é validado com sucesso para uma entrada inválida. 



CHATBOT EM ARQUITETURA DE MICROSSERVIÇOS PARA IMPUTAÇÃO DE HORAS E DESPESAS EM AMBIENTE EMPRESARIAL 

102 

Figura 6-8 – Função ParseIso8601StringDateAsUniversal_InvalidFormatShouldFail() 

Esta metodologia de testes é aplicada aos 96 testes unitários realizados, garantindo assim 

a validação do tipo de dados retornados, dos resultados esperados e do tipo de exceções esperado 

quando as entradas são erradas. 

6.4.2 Testes de Integração do Chatbot 

Para a realização dos testes de integração, utilizou-se novamente a ferramenta de testes 

xUnit, através do IDE Microsoft Visual Studio 2017. Existem outras ferramentas conhecidas para 

os testes de integração, como o Postman, mas optou-se pelo xUnit em conjunto com a equipa de 

coorientação. Decidiu-se em conjunto com a equipa de coorientação testar todas as chamadas 

dos microsserviços REST utilizados pelo chatbot. Nesta fase de testes, testaram-se os 

microsserviços na mesma solução do Visual Studio, por forma a facilitar a complexidade de 

testar dezenas de microsserviços em separado. Depois de testados, os microsserviços foram 

implantados individualmente, respeitando os critérios comuns às várias definições de 

microsserviço. 

Assim, criaram-se 185 métodos para teste, correspondentes aos controllers do projeto 

IntranetAPI (projeto que contém todos os microsserviços, antes de serem implantados 

independentemente na plataforma Microsoft Azure), como se pode ver na Figura 6-9. 
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Figura 6-9 - Testes de Integração dos Microsserviços com o Chatbot 

Nestes testes de integração criaram-se funções para testar se cada um dos microsserviços 

criados pelo programador retorna mensagens HTTP esperadas para entradas válidas e inválidas, 

para cada um dos seguintes métodos HTTP usados em REST: GET, POST, PUT e DELETE. 

Para se entender melhor o que é referido nestes dois parágrafos, tome-se como exemplo os testes 

de integração realizados ao microsserviço responsável pelas imputações de horas de trabalho, 

representados na Figura 6-10. 
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Figura 6-10 - Testes de Integração do Microsserviço das Imputações de Horas 

 

Nos testes representados na Figura 6-10, criaram-se funções com nomes sugestivos para 

o que se está a testar. O método GetAllImputationsShouldReturnSuccessAsync() deve retornar 

uma mensagem HTTP com o código de estado 200, o métodos 

DeleteImputationsShouldReturnSuccessAsync, PostImputationsShouldReturnSuccessAsync() e 

o PutImputationsShouldReturnSuccessAsync(), responsáveis por apagar imputações, criar uma 

imputação de horas de trabalho e editar uma imputação de horas, respetivamente. Os restantes 

métodos testam a chamada do microsserviço com filtragem e também testam se os códigos de 

erro estão a funcionar corretamente. Aplicou-se esta metodologia a todos os microsserviços 

usados pelo chatbot. 
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6.4.3 Testes Funcionais 

Tabela 6-1 - Testes Funcionais Aplicados ao Projeto 

Teste Resultado Esperado Resultado Obtido 

UC-Chatbot-01: Imputar Horas A imputação deve ser criada 

com sucesso na base de 

dados, através do pedido 

CREATE com recurso aos 

microsserviços. 

A imputação de horas aparece na 

base de dados na tabela 

correspondente. Teste concluído 

com sucesso! 

UC-Chatbot-02: Editar Imputações de 

Horas 

A imputação deve ser 

editada com sucesso na 

tabela correspondente na 

base de dados, através do 

pedido PUT com recurso aos 

microsserviços. 

A imputação de horas aparece na 

base de dados na tabela 

correspondente com os novos dados 

introduzidos pelo colaborador. Teste 

concluído com sucesso! 

UC-Chatbot-03: Apagar Imputações de 

Horas 

A imputação deve ser 

apagada com sucesso da 

tabela correspondente na base 

de dados, através do pedido 

DELETE com recurso aos 

microsserviços. 

A imputação de horas é apagada da 

base de dados na tabela 

correspondente. Teste concluído 

com sucesso! 

UC-Chatbot-04: Imputar Despesas A imputação deve ser criada 

com sucesso na base de 

dados, através do pedido 

CREATE com recurso aos 

microsserviços. 

A imputação de despesas aparece na 

base de dados na tabela 

correspondente. Teste concluído 

com sucesso! 

UC-Chatbot-05: Editar Imputações de 

Despesas 

A imputação deve ser editada 

com sucesso na tabela 

correspondente na base de 

dados, através do pedido PUT 

com recurso aos 

microsserviços. 

A imputação de despesas aparece na 

base de dados na tabela 

correspondente com os novos dados 

introduzidos pelo colaborador. Teste 

concluído com sucesso! 

UC-Chatbot-06: Apagar Imputações de 

Despesas 

A imputação deve ser 

apagada com sucesso da 

tabela correspondente na base 

de dados, através do pedido 

A imputação de despesas é apagada 

da base de dados na tabela 

correspondente. Teste concluído 

com sucesso! 
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DELETE com recurso aos 

microsserviços. 

UC-Chatbot-07: Verificar Imputações 

de Horas Imputadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O chatbot deve verificar de 

forma inteligente e autónoma 

as horas imputadas por cada 

colaborador na última 

semana de trabalho, 

questionando-o se deseja 

imputar as horas em falta e 

sugerir os projetos mais 

frequentemente usados. 

O chatbot verifica de forma autónoma 

as horas imputadas por cada 

colaborador na última semana de 

trabalho, mas fá-lo de uma forma 

mecânica, não sugerindo os projetos 

mais frequentemente usados com 

recurso a inteligência artificial. 

Teste concluído com sucesso 

parcial! 

 

Com base nos dados da Tabela 6-1, conclui-se que os testes funcionais foram um sucesso, 

já que para todos os casos de uso levantados, os resultados esperados condizem na totalidade 

com os resultados obtidos, à exceção do caso de uso UC-Chatbot-07 que foi atingido 

parcialmente. Para que este caso de uso seja um sucesso total, é necessário implementar 

algoritmos de inteligência artificial avançados que analisem padrões de comportamento, o que 

faz parte do trabalho futuro mencionado no subcapítulo 7.3. 

6.4.4 Testes de Aceitação 

Conforme mencionado no cronograma do Anexo 1, ao longo deste estágio realizaram-se 

reuniões de controlo com as equipas de orientação e coorientação, sendo que a última equipa 

ficou responsável pela parte mais prática do projeto, enquanto que a primeira ficou responsável 

por todo o suporte teórico. Assim, ao longo das três reuniões de controlo (R1, R2 e R3, do Anexo 

1), entre o estagiário e a Armis Group, discutiram-se pontos menos satisfatórios para o sucesso 

dos testes de aceitação, tais como, redundâncias desnecessárias no código, ausência de 

comentários elucidativos e de padrões de software. Depois das reuniões, ajustaram-se os pontos 

menos positivos e o projeto foi aprovado pelo Engenheiro Ricardo Coelho relativamente à 

aceitação. 

6.4.5  Testes de Qualidade do Código 

Relativamente aos testes de qualidade do código, utilizou-se a ferramenta Sonarqube, 

referida em 6.4.1, para avaliar a qualidade dos testes unitários. Da análise ao código, representada 
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na Figura 6-11, depreende-se que o código foi avaliado com sucesso, não tendo sido encontrados 

bugs nem vulnerabilidades. Relativamente aos code smells, isto é, partes do código que podem 

ser melhoradas, encontraram-se 411. No entanto, o Sonarqube detetou que são necessários quatro 

dias para os corrigir, o que classificou o código na escala máxima de qualidade numa escala de 

A E (onde A é o valor máximo e o valor de menor qualidade). No que às duplicações de código 

diz respeito, foram encontrados 164 blocos de código duplicado, correspondentes a 26,1% do 

código total. A percentagem de código abrangido pelos testes foi de 81%, já que nem todo o 

código pode ser incluído nestes testes de qualidade de software. Note-se que os testes de 

integração realizados aos microsserviços não foram contabilizados por esta ferramenta, mas 

apenas os testes unitários realizados aos procedimentos do ArmisBotUI e IntranetAPI. 

A Figura 6-11 ilustra os resultados descritos no parágrafo anterior. 

Figura 6-11 - Análise da Qualidade do Código com Recurso ao Sonarqube 
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7 CONCLUSÕES E TRABALHO 

FUTURO 

Neste capítulo final, é apresentada uma síntese dos pontos mais relevantes do trabalho 

desenvolvido, sendo realizada uma análise crítica ao produto final obtido. São tecidas as 

conclusões do trabalho, com particular destaque ao nível da validação dos objetivos propostos 

inicialmente. Por fim, são descritos os planos para o trabalho futuro a realizar no chatbot da 

Armis Group. 
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7.1 Conclusões 

O objetivo principal deste relatório de estágio é a descrição da implementação de um 

chatbot em arquitetura de microsserviços para a imputação de horas de trabalho e de despesas 

por parte dos colaboradores da empresa Armis Group, através do canal da Microsoft Teams da 

empresa. Além este objetivo principal, foi proposto investigar o conceito de arquiteturas de 

microsserviços, as suas diferenças em relação às arquiteturas legadas e as tecnologias necessárias 

para as implementar, bem como os conceitos de chatbot, as suas caraterísticas, classificação e 

estudo comparativo. Todos estes objetivos serviram para atingir o objetivo principal. 

Da leitura do segundo capítulo, foi possível perceber que antes das arquiteturas de 

microsserviços existiam os sistemas legados, ou seja, grandes sistemas de software vitais para 

uma organização, geralmente codificados em linguagens ultrapassadas, difíceis de manter e 

utilizar. Com os desafios da modernização, surgiram as arquiteturas orientadas a serviços – SOA, 

que assentam na implementação de componentes como serviços modulares e usados por clientes. 

Foi ainda possível compreender a definição de arquiteturas de microsserviços, bem como as 

diferenças entre as atuais e as anteriores e porque é que são o caminho a seguir atualmente. 

Da leitura do terceiro capítulo, foi possível perceber os conceitos de chatbots, como 

surgiram, a sua classificação e caraterísticas. Foi definida uma classificação para o relatório de 

estágio com base num artigo científico, o que permitiu a realização de um estudo comparativo 

entre vários chatbots comerciais e de investigação. 

Da leitura do quarto, quinto e sexto capítulos, foi possível fazer o levantamento de 

requisitos do projeto, seguindo o modelo FURPS+ da engenharia de requisitos, foi possível 

descrever as tecnologias usadas para a implementação do chatbot em arquitetura de 

microsserviços disponibilizado no Azure, apresentando os testes unitários, de integração e de 

qualidade realizados, importantes para perceber se o código está devidamente preparado para o 

processo de produção. 

Assim, pode dizer-se que ainda que a totalidade dos objetivos não tenha sido atingida na 

perfeição, por faltar implementar no chatbot uma componente de inteligência artificial capaz de 

analisar padrões comportamentais dos colaboradores, o objetivo principal proposto foi atingido 

com sucesso. Os colaboradores da Armis Group podem agora, entre outras opções, implementar 

as horas de trabalho e despesas através do canal MS Teams da empresa, com recurso ao chatbot 
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criado em arquitetura de microsserviços. Além disso, como contributo adicional, os 

microsserviços desenvolvidos estão a ser usados noutro projeto da Armis Group num módulo de 

gestão de projetos e reporte de horas realizado em Angular com integração numa web part de 

Sharepoint Online. 

7.2 Apreciação Crítica 

Esta secção visa analisar os resultados obtidos do projeto e as demais vertentes do estágio, 

de forma a revelar um pouco do processo e da história que conduziu ao resultado apresentado. 

A experiência adquirida ao longo deste projeto de estágio em Mestrado em Engenharia 

Informática tem uma importância significativa no percurso académico do estudante, uma vez 

que, desta forma, agrega às já comprovadas competências no plano académico, as competências 

do foro profissional. Esta afirmação é reforçada pelo facto de o conteúdo da unidade curricular 

Dissertação/Estágio/Projeto da UTAD na sua segunda vertente (Estágio) permitir fugir dos 

moldes mais convencionais da dissertação académica. Quer isto dizer que, a situação mais típica 

é existir um problema claro para o qual se pretende desenvolver uma solução tecnológica. Nesse 

contexto, o estudante deve procurar identificar a arte já desenvolvida para resolver o problema 

ou problemas semelhantes e pensar em inovações que a sua solução pode apresentar. Nesse 

momento inicia os processos de análise, design, implementação e testes de forma a apresentar 

uma solução bem estruturada, documentada e inovadora. Todas estas tarefas são possíveis de 

planear e estimar à partida, o que facilita no controlo da execução do projeto. No entanto, não é 

a situação mais frequente no ambiente profissional, primeiramente porque grande parte do 

trabalho desenvolvido por profissionais de tecnologias de informação é dirigido para a 

manutenção em detrimento do desenvolvimento, depois, um profissional tem tendência a prestar 

a sua atividade em conciliação com os objetivos da entidade patronal, o que dá aso, 

frequentemente, a uma flutuação no foco do trabalho a desenvolver em função da realidade 

extremamente volátil. Por isso, este projeto de estágio tem um contexto mais próximo da 

realidade vivida no mundo empresarial do que a realidade vivida no mundo académico. 

A adaptação à empresa deu-se de forma bastante natural, devido ao seu ambiente informal 

e de proximidade entre colaboradores. A equipa onde o estagiário se integrou possui membros 

dotados de uma elevada capacidade técnica e também social, o que permitiu que evoluísse de 

uma forma rápida e com baixos níveis de stress. A adaptação às áreas dos microsserviços e 
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chatbots teve uma curva de aprendizagem longa devido à inexperiência do estagiário com estas 

tecnologias, fruto de não serem lecionadas nas unidades curriculares de Engenharia Informática 

na UTAD, no entanto, adquiriu-se o conhecimento necessário para implementar grande parte do 

que foi proposto. 

Porventura, as questões mais difíceis no decorrer deste estágio foram a conciliação de 

horários para dialogar com a equipa de coorientação e a implementação de inteligência artificial 

avançada capaz de automatizar diversos aspetos do chatbot. Independentemente destas questões, 

a avaliação que se faz deste relatório é significativamente positiva, já que este documento reflete 

de forma honesta e transparente todo o trabalho desenvolvido. 

7.3 Trabalho Futuro 

O trabalho apresentado neste relatório de estágio, apesar de ser completo por si só, não 

esgota totalmente as potencialidades do tema, tal como o modelo proposto, que não representa 

uma solução definitiva para o problema, mas antes uma contribuição valiosa para a empresa. 

Assim, são apresentadas em seguida algumas linhas de orientação futura que ambicionam 

inspirar a continuidade deste projeto. Um dos pontos mais frágeis desta proposta é a segurança 

do chatbot e dos respetivos microsserviços. Outro ponto frágil é a ausência de uma componente 

de inteligência artificial (além das que já possui, como o reconhecimento de texto) capaz de 

analisar padrões dos comportamentos dos colaboradores em relação às imputações. No futuro, 

com os dados provenientes das interações com o chatbot será possível integrar esta componente 

de inteligência artificial de forma a tornar o chatbot mais eficiente e autónomo. Em colaboração 

com o departamento de segurança da Armis, será também possível melhorar a segurança do 

chatbot e dos microsserviços que o suportam. Fica também em aberto a possibilidade de integrar 

o chatbot numa aplicação móvel e de migrar os microsserviços para Azure Functions.
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Anexo 1 - Planeamento 
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Anexo 2 - UC-Chatbot-01: Imputar Horas 

Ator: Colaborador da Armis Group. 

Sistemas Alvo: Chatbot e microsserviços. 

Cenário Principal:  

1. O colaborador executa a instrução.

2. O chatbot invoca o microsserviço que disponibiliza a lista de projetos imputáveis para

o colaborador.

3. O chatbot apresenta os projetos do utilizador onde é possível imputar horas.

4. O utilizador preenche os dados relativos a uma imputação de horas.

5. O chatbot invoca o microsserviço das imputações para fazer o pedido CREATE e

registar a imputação na base de dados.

Extensões: 

*a. A qualquer momento, o colaborador termina a conversa com o chatbot.

*b. A ligação à Internet é perdida.

1. O sistema apresenta uma mensagem de erro, até que a ligação seja novamente

estabelecida. 

*c. Ocorrem erros ou exceções no chatbot.

*d. Os microsserviços estão indisponíveis.

1. É apresentada uma mensagem de erro descritiva do problema e a imputação de horas

não é realizada neste passo. 

Realização: 

Para a realização deste caso de uso, o chatbot tem de obter a lista de projetos imputáveis 

para o colaborador em questão, recorrendo a um microsserviço. De seguida, o colaborador tem 

de ir preenchendo os dados relativos a uma imputação através da conversa com o chatbot. Por 

fim, o chatbot comunica com o microsserviço das imputações de horas que, por sua vez, 

comunica com a base de dados da empresa para registar a imputação. 
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Anexo 3 - UC-Chatbot-02: Editar Imputações de 

Horas 

Ator: Colaborador da Armis Group. 

Sistemas Alvo: Chatbot e microsserviços. 

Cenário Principal:  

1. O colaborador executa a instrução.

2. O chatbot invoca o microsserviço que disponibiliza a lista de imputações de horas do

colaborador.

3. O utilizador preenche os dados relativos a uma imputação de horas.

4. O chatbot invoca o microsserviço das imputações para fazer o pedido PUT e registar a

edição imputação na base de dados.

Extensões: 

*a. A qualquer momento, o colaborador termina a conversa com o chatbot.

*b. A ligação à Internet é perdida.

1. O sistema apresenta uma mensagem de erro, até que a ligação seja novamente

estabelecida. 

*c. Ocorrem erros ou exceções no chatbot.

*d. Os microsserviços estão indisponíveis.

1. É apresentada uma mensagem de erro descritiva do problema e a edição da imputação

de horas não é realizada neste passo. 

Realização: 

Para a realização deste caso de uso, o chatbot tem de obter a lista de imputações dos 

últimos dois meses (período em que é possível editar imputações) para o colaborador em 

questão, recorrendo a um microsserviço. De seguida, o colaborador tem de ir preenchendo os 

dados relativos a uma imputação através da conversa com o chatbot. Por fim, o chatbot 
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comunica com o microsserviço que, por sua vez, comunica com a base de dados da empresa 

para registar a imputação.
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Anexo 4 - UC-Chatbot-03: Apagar Imputações de 

Horas

Ator: Colaborador da Armis Group. 

Sistemas Alvo: Chatbot e microsserviços. 

Cenário Principal:  

1. O colaborador executa a instrução.

2. O chatbot invoca o microsserviço que disponibiliza a lista de imputações de horas do

colaborador.

3. O chatbot apresenta as imputações de horas dos últimos dois meses.

4. O utilizador seleciona a imputação que pretende apagar.

5. O chatbot invoca o microsserviço das imputações para fazer o pedido DELETE e apagar

a imputação na base de dados.

Extensões: 

*a. A qualquer momento, o colaborador termina a conversa com o chatbot.

*b. A ligação à Internet é perdida.

1. O sistema apresenta uma mensagem de erro, até que a ligação seja novamente

estabelecida. 

*c. Ocorrem erros ou exceções no chatbot.

1. É apresentada uma mensagem de erro descritiva do problema e a edição da imputação

de horas não é realizada neste passo. 

*d. Os microsserviços estão indisponíveis.

Realização: 

Para a realização deste caso de uso, o chatbot tem de obter a lista de imputações dos 

últimos dois meses (período em que é possível editar imputações) para o colaborador em 

questão, recorrendo a um microsserviço. De seguida, o colaborador tem de selecionar a 
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imputação que deseja apagar. Por fim, o chatbot invoca o microsserviço que, por sua vez, 

comunica com a base de dados da empresa para apagar a imputação. 

  



CHATBOT EM ARQUITETURA DE MICROSSERVIÇOS PARA IMPUTAÇÃO DE HORAS E DESPESAS EM AMBIENTE EMPRESARIAL 

135 

Anexo 5 - UC-Chatbot-04: Imputar Despesas 

Ator: Colaborador da Armis Group. 

Sistemas Alvo: Chatbot e microsserviços. 

Cenário Principal:  

1. O colaborador executa a instrução.

2. O chatbot invoca um microsserviço para apresentar os tipos de despesas que é possível

imputar, tipicamente, despesas de fatura, despesas Galp frota, despesas de deslocação e

ajudas de custo.

3. O utilizador seleciona o tipo de despesas que pretende imputar.

4. O chatbot disponibiliza um formulário para o colaborador preencher.

5. O chatbot invoca um microsserviço para fazer o pedido CREATE e criar a imputação

de despesas na base de dados.

Extensões: 

*a. A qualquer momento, o colaborador termina a conversa com o chatbot.

*b. A ligação à Internet é perdida.

1. O sistema apresenta uma mensagem de erro, até que a ligação seja novamente

estabelecida. 

*c. Ocorrem erros ou exceções no chatbot.

1. É apresentada uma mensagem de erro descritiva do problema e a edição da imputação

de despesas não é realizada neste passo. 

*d. Os microsserviços estão indisponíveis.

Realização: 

Para a realização deste caso de uso, o chatbot tem de obter a lista de tipos de imputações 

de despesas disponíveis, recorrendo a um microsserviço. De seguida, o colaborador tem de 

selecionar o tipo de despesa que quer imputar e preencher o formulário disponibilizado pelo 

chatbot. Por fim, este invoca um microsserviço que, por sua vez, comunica com a base de dados 

da empresa para criar a imputação de despesas. 
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Anexo 6 - UC-Chatbot-05: Editar Imputações de 

Despesas  

Ator: Colaborador da Armis Group. 

Sistemas Alvo: Chatbot e microsserviços. 

Cenário Principal:  

1. O colaborador executa a instrução. 

2. O chatbot invoca um microsserviço para apresentar as imputações de despesas dos 

últimos dois meses para o colaborador em questão. 

3. O colaborador seleciona a imputação de despesas que pretende alterar. 

4. O chatbot disponibiliza um formulário para que o colaborador edite a imputação. 

5. O chatbot invoca um microsserviço que, por sua vez, executa o pedido PUT com os 

dados recebidos e edita a imputação de despesas na base de dados. 

Extensões: 

*a. A qualquer momento, o colaborador termina a conversa com o chatbot. 

*b. A ligação à Internet é perdida. 

 1. O sistema apresenta uma mensagem de erro, até que a ligação seja novamente 

estabelecida. 

*c. Ocorrem erros ou exceções no chatbot. 

1. É apresentada uma mensagem de erro descritiva do problema e a edição da imputação 

de despesas não é realizada neste passo. 

*d. Os microsserviços estão indisponíveis. 

Realização: 

 Para a realização deste caso de uso, o chatbot tem de obter a lista de imputações de 

despesas dos últimos dois meses (período em que é possível imputar despesas) para o 

colaborador em questão, recorrendo a um microsserviço. De seguida, o colaborador tem de 

selecionar a imputação de despesas que deseja alterar. Por fim, o chatbot invoca outro 
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microsserviço que, por sua vez, comunica com a base de dados da empresa para editar a 

imputação de despesas. 
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Anexo 7 - UC-Chatbot-06: Apagar Imputações de 

Despesas  

Ator: Colaborador da Armis Group. 

Sistemas Alvo: Chatbot e microsserviços. 

Cenário Principal:  

1. O colaborador executa a instrução. 

2. O chatbot invoca um microsserviço para apresentar as imputações de despesas dos 

últimos dois meses para o colaborador em questão. 

3. O utilizador seleciona a imputação que deseja apagar. 

4. O chatbot invoca um microsserviço, que por sua vez, faz o pedido DELETE e apagar a 

imputação de despesas na base de dados. 

Extensões: 

*a. A qualquer momento, o colaborador termina a conversa com o chatbot. 

*b. A ligação à Internet é perdida. 

 1. O sistema apresenta uma mensagem de erro, até que a ligação seja novamente 

estabelecida. 

*c. Ocorrem erros ou exceções no chatbot. 

1. É apresentada uma mensagem de erro descritiva do problema e a edição da imputação 

de despesas não é realizada neste passo. 

*d. Os microsserviços estão indisponíveis. 

Realização: 

 Para a realização deste caso de uso, o chatbot tem de obter a lista de imputações de 

despesas dos últimos dois meses (período em que é possível apagar imputações de despesas) 

para o colaborador em questão, recorrendo a um microsserviço. De seguida, o colaborador tem 

de selecionar o projeto e/ou a tarefa em que deseja apagar a imputação de despesas. Por fim, o 



CHATBOT EM ARQUITETURA DE MICROSSERVIÇOS PARA IMPUTAÇÃO DE HORAS E DESPESAS EM AMBIENTE EMPRESARIAL 

139 

chatbot invoca o microsserviço que, por sua vez, comunica com a base de dados da empresa 

para apagar a imputação de despesas. 
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Anexo 8 - UC-Chatbot-07: Verificar Imputações 

de Horas Semanais Imputadas 

Ator: Chatbot. 

Sistemas Alvo: Microsserviços e Colaborador da Armis. 

Cenário Principal:  

1. O chatbot invoca um microsserviço para verificar as imputações semanais para cada 

colaborador, com recurso a um temporizador. 

2. O chatbot verifica que as horas imputadas por um colaborador na última semana foram 

inferiores a 40. 

3. O chatbot envia uma notificação ao colaborador, questionando-o se deseja imputar as 

horas em falta. 

Extensões: 

*a. A qualquer momento, o colaborador termina a conversa com o chatbot. 

*b. A ligação à Internet é perdida. 

 1. O sistema apresenta uma mensagem de erro, até que a ligação seja novamente 

estabelecida. 

*c. Ocorrem erros ou exceções no chatbot. 

1. É apresentada uma mensagem de erro descritiva do problema e a edição da imputação 

de despesas não é realizada neste passo. 

*d. Para o colaborador em questão, o número de horas semanais imputadas é superior a 40. 

 1. O sistema não envia uma notificação ao colaborador, ficando com um comportamento 

reativo, em vez de proativo. 

*e. Os microsserviços estão indisponíveis. 
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Realização: 

Para a realização deste caso de uso, o chatbot tem de obter a lista de imputações de 

despesas dos últimos dois meses (período em que é possível imputar despesas) para o 

colaborador em questão, recorrendo a um microsserviço. De seguida, o colaborador tem de 

selecionar o projeto e/ou a tarefa em que deseja imputar as horas. Por fim, o chatbot invoca um 

microsserviço que, por sua vez, comunica com a base de dados da empresa para registar a 

imputação de horas. 


