Metamodelo ArchiMate® 3.1 – Núcleo
Somente relacionamentos diretos são mostrados. Elementos abstratos são expandidos para que apenas os
elementos concretos do metamodelo sejam ilustrados. Usa a paleta de 9 cores do Mastering ArchiMate para
facilitar o aprendizado e velocidade de leitura.
(Interface de Negócio)

(Produto)

(Serviço de Negócio)
Modelagem da Camada de Negócio au

(Processo / Função / Interação
de Negócio)

(Papel de Negócio)

Herança
(não use
em um modelo)

Relacionamentos:
- Todos os tipos podem Agregar e
Compor a si mesmos, estes relacio
namentos não são mostrados. Nota:
todos os comportamentos internos
na mesma camada podem fazer o
mesmo (por exemplo, Função de
Negócio pode Compor Processo de
Negócio).

(Ator de Negócio)

- Associação é sempre permitido
entre todos os tipos de elementos.
Somente aqueles explicitamente
mencionados no texto (que possu
em um papel no metamodelo) são
mostrados.

Mo

delagem da Camada de Negócio automatiz

(Interface de Aplicativo)

(Contrato)

(Objeto de Negócio)

Nota: A forma mos
trada do elemento
não é parte do padrão
ArchiMate. Ela repre
senta 3 conceitos

a da

Modelagem da Camada de Negócio automatizada

tomatizada

(Evento de Negócio)

- Somente relacionamentos diretos
(não relacionamentos derivados)
são mostrados.

(Serviço de Aplicativo)

Elementos:
- Os elementos de `comportamento
interno' mostrados cobrem os con
ceitos Função, Processo e Interação
individuais. Os elementos mostrados
aqui não são parte do ArchiMate,
mas são usados aqui somente para
significar todos os três.
- Colaborações foram excluídas do
diagrama. Eles se comportam co
mo suas contrapartidas de estrutura
ativa interna (por exemplo, Compo
nente de Aplicativo; Papel de Negó
cio; Nó (e seus filhos).

(Componente de
Aplicativo)

(Processo / Função / Interação
de Aplicativo)
Nota: A forma mos
trada do elemento
não é parte do padrão
ArchiMate. Ela repre
senta 3 conceitos

Por exemplo:
TOGAF
Lóg./Fis.

(Interface de Tecnologia)

Modelagem da Camada de Negócio automatizada

(Evento de Aplicativo)

(Serviço de Tecnologia)

(Nó)

Os elementos são mostrados em co
res onde azul representa a estrutura
ativa, amarelo comportamento e ver
de elementos passivos. O padrão Ar
chiMate é oficialmente incolor.
Código de cores dos relacionamen
tos:
- Vermelho e Violeta representam
um elemento de uma camada `mais al
ta' como uma representação abstrata
de um elemento de uma camada in
ferior. Quando o alvo é a Camada de
Negócio, isso significa comportamen
to de negócio automatizado (marcado
em violeta).
- Laranja e Azul são usados para mo
delar servidão `para baixo', por exem
plo, Camada de Negócio servindo
Camada de Tecnologia.
- Verde representa relacionamentos
de classes dentro do metamodelo.
Consequência importante: relaciona
mentos de um pai (no metamodelo)
Especialização são válidos para todos
os filhos (no metamodelo). Isso não
acontece quando Especialização é
usada no modelo real. Na realidade
existem dois tipos completamente
diferentes de especialização no Ar
chiMate (consulte o livro, incluindo a
amostra grátis, para uma explicação
completa)

(Evento de Tecnologia)

(Caminho)

(Objeto de Dados)

(Processo / Função / Interação
de Tecnologia)

(Artefato)

Nota: A forma mos
trada do elemento
não é parte do padrão
ArchiMate. Ela repre
senta 3 conceitos

Por exemplo:
TOGAF
Lóg./Fis.

Herança, não use em um modelo

(Rede de Comunicação)

(Dispositivo)

(Software de Sistema)

(Material)
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(Meta)

(Motivador)

(Parte Interessada)

(Avaliação)

(Resultado)

(Valor)

(Requisito)

Qualquer elemento de
Estratégia, Central ou
Composto.

!

(Princípio)

+/-

NOTA: explícito no metamodelo e não mostrado aqui:
- Qualquer elemento de Motivação pode ser Associado
com qualquer outro elemento de Motivação (obviamen
te)
- Qualquer elemento de Motivação pode exercer In
fluência sobre qualquer outro elemento de Motivação

(Restrição)

(Significado)

Ator, Papel ou Colaboração de
Negócio.
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Camada Estratégica
(Agrupamento)
(Curso de Ação)

Ou outro elemento composto

Nota: A forma mostrada
do elemento não é parte
do padrão ArchiMate. Ela
representa 2 conceitos

(Capacidade) ou (Fluxo de
Valor)

(Recurso)

Elemento Estrutural Central
(Por exemplo:Ator, Papel,
Componente de Aplicativo, Nó,
Interface,
Artefato, Material, Objeto)

Elemento Comportamental
Central (Por exemplo:
Processo, Função, Serviço)

(Agrupamento)

Pode agregar qualquer
Elemento ou Relacio
namento

(Localização)
Pode agregar
elementos Estru
turais ou Com
portamentais
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Aspecto da Motivação

Camada de Implementação & Migração
(Localização) ou
(Agrupamento)
(Agrupamento)

composto ou agregado

(Localização)

(Entregável)
(Pacote de Trabalho

(Lacuna)

(Platô)
composto ou agregado

composto ou agregado

(Evento de
Implementação)

composto ou agregado

(Papel de Negócio)
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Qualquer elemento estrutural ou
comportamental dos Domínios Central
ou de Estratégia.
Qualquer elemento do Aspecto de
Motivação, exceto Parte Interessada
(Somente Realização, embora Influência
(derivada) possa ser usada)

Apresentação dos Elementos ArchiMate® 3.1 (1/2)
Elementos da Camada de Negócios
(Ator de Negócio)

Representa pessoas reais ou gru
pos de pessoas, tais como departa
mentos, empresas, etc. Por exem
plo: `Departamento de Auditoria'

(Função de Negócio)

(Papel de Negócio)

Representa um `ator' virtual (defi
nido como: responsável pelo compor
tamento). Por exemplo: `Gerente'.

(Processo de Negócio)

Comportamento no nível do negócio que
produz um resultado (particionamento do
comportamento de fora para dentro). Por
exemplo: `Criar fatura', `Abrir a loja'.

(Colaboração de Negócio)

Representa a colaboração de atores/papéis
para comportamento que não pode ser de
sempenhado se os membros não estão to
dos presentes. Por exemplo: `par de dança'

(Interação de Negócio)

Conceito ArchiMate (supérfluo) para re
presentar o comportamento de uma Co
laboração. Por exemplo: `Dança de salão'
ou `Lançar um míssil' (esperamos).

(Interface de Negócio)

Representa como um ator/pa
pel/colaboração pode ser acessado.
Por exemplo: `Telefone'.

(Serviço de Negócio)

(Evento de Negócio)

(Objeto de Negócio)

(Contrato)

Representa alguma coisa passiva
no nível do negócio que é `ma
nipulada'. Por exemplo: `Fatura',
`Investimento', `Sinistro'

Especialização de Objeto de Negó
cio para representar um contrato.

Comportamento no nível do negócio com
características comuns (particionamento
do comportamento de dentro para fora).
Por exemplo: `Finanças', `Limpeza'.

Representa comportamento que é
usável/visível `de fora', oferecido por
uma interface. Por exemplo: `Serviço
de Assistência', `Venda de Flores'

Representa uma `mudança de esta
do' modelada no nível do negócio.
Por exemplo: `Cliente entrou', `9
horas' ou `Início da reunião'

(Representação)

Conceito legado do ArchiMate 1
para informações em forma tangí
vel. Por exemplo: `relatório impres
so'.

(Produto)

Elemento no nível do negócio para
agregar serviços e objetos juntamen
te com um Contrato (por exemplo:
Contrato de Serviço).Algo `entregue'.
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Elementos da Camada de Tecnologia
Elemento genérico de tecnologia. Geral
mente usado para agregar outros elementos
de tecnologia, por exemplo, um servidor
como um Nó que contém Dispositivo e
Software de Sistema

(Função de Tecnologia)

Comportamento no nível da tecnologia
com características comuns (particiona
mento de comportamento de dentro para
fora). Por exemplo: `Backup do BD', `Corte
mecanizado'.

Representa hardware de computa
ção real. Por exemplo: `placa X86'

(Processo de Tecnologia)

Comportamento no nível da tecnologia que
produz um resultado (particionamento do
comportamento de fora para dentro). Por
exemplo: `Excluir o banco de dados', `Cons
truir um armário'.

(Software de Sistema)

Software de sistema no nível da tec
nologia. Geralmente usado para pla
taformas. Por exemplo: `PostgreSQL',
`Windows 2016 Server', `Java SE'

(Serviço de Tecnologia)

Representa o comportamento `acessí
vel' (por pessoas ou TI) de `tecnologia'.
Oferecido por uma interface. Por exem
plo: `Usar SGBD', `Aceitar resíduos'

(Interface de Tecnologia)

Como um elemento ativo de tec
nologia pode ser acessado. Por
exemplo: `Porta 25', `Protocolo
SMTP'

(Nó)

(Dispositivo)

(Colaboração de Tecnologia)

Conceito (desnecessário) que representa
a combinação de elementos de tecno
logia que somente em conjunto podem
desempenhar um certo comportamento.

(Evento de Tecnologia)

(Interação de Tecnologia)

Representa uma `mudança de es
tado' no nível da tecnologia. Por
exemplo: `cada 10 minutos', `servi
dor iniciado', `tanque vazio'

Conceito (desnecessário) que re
presenta o comportamento de
uma Colaboração de Tecnologia.

(Caminho)

Representação lógica de um canal de
comunicação ou distribuição entre
Nós. Por exemplo: `replicação de da
dos', `troca de produtos finais'

(Rede de Comunicação)

Meio físico de transporte de da
dos. Por exemplo: `rede do data
center'

(Artefato)

Dados brutos. Por exemplo: `arqui
vo do banco de dados', `distribui
ção de software', `arquivo PDF'

Agrupamento de alto nível de ato
res físicos. Por exemplo: `Fábrica
de tijolos'.

(Material)

Coisas físicas. Por exemplo: `Blocos
de madeira', `Pregos'

Maquinário que pode desempenhar
comportamento físico (em oposi
ção a comportamento computacio
nal). Por exemplo: `Siderúrgica'.

(Rede de Distribuição)

Meios de distribuição física. Por
exemplo: `ferrovia', `correia trans
portadora'

(Instalação)

(Equipamento)
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Apresentação dos Elementos ArchiMate® 3.1 (2/2)
Elementos da Camada de Aplicativo
Representa um sistema de software no
nível do aplicativo. Por exemplo: `Siste
ma de Modelagem de Arquitetura Cor
porativa' ou `BiZZdesign Enterprise Stu
dio'

(Função de Aplicativo)

Comportamento no nível do aplicativo
com características comuns (particio
namento do comportamento de den
tro para fora). E.g. `cálculos de risco'.

(Interface de Aplicativo)

Representa a interface de um aplicati
vo: como `atores' (tanto pessoas como
de TI) podem interagir com o sistema.
Por exemplo: `GUI', `API'

(Processo de Aplicativo)

Comportamento no nível do aplicativo que
produz um resultado (particionamento do
comportamento de fora para dentro). Por
exemplo: `calcular pagamento mensal'.

(Colaboração de Aplicativo)

Conceito (desnecessário) que repre
senta a combinação de aplicativos que
somente em conjunto podem desem
penhar um certo comportamento.

(Serviço de Aplicativo)

Representa o comportamento `acessí
vel' (por pessoas ou TI) de um aplica
tivo. Oferecido por uma interface. Por
exemplo: `gestor do cliente RESTful'

(Componente de
Aplicativo)

(Evento de Aplicativo)

(Objeto de Dados)

Elemento que representa infor
mação no nível do aplicativo. Por
exemplo: `registro do cliente', `re
gistro de transação'

(Interação de Aplicativo)

Representa uma `mudança de estado'
modelada no nível do aplicativo. Por
exemplo: `cada 10 minutos', `aplicativo
iniciado', `transação recebida'

Conceito (desnecessário) que re
presenta o comportamento de
uma Colaboração de Aplicativo.
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(Localização)

Representa um lugar. Por exemplo:
`Londres', `Filial'

(Agrupamento)

Pode Agregar ou Compor qualquer
coisa

Elementos Compostos

Elementos da Camada Estratégica
(Capacidade)

Representa uma habilidade de alto
nível que uma organização possui.
Por exemplo: `construir estradas'

(Fluxo de Valor)

Representa como uma organização
é configurada para fornecer valor
para as suas partes interessadas
(em geral, clientes)

(Recurso)

Representação estratégica de um
ativo de uma organização. Por
exemplo: `Campo de geradores
eólicos'

(Curso de Ação)

Descrição/documentação de algo es
tratégico/tático que a organização de
cidiu fazer. Por exemplo: `adquirir uma
empresa complementar'

Elementos do Aspecto de Motivação
(Meta)

Resultado desejado. Por exemplo:
`10% de aumento no ROI no ano x
sobre o ano Y'

(Parte Interessada)

Conceito supérfluo (poderia ser
um Papel) que representa alguém
com um interesse na arquitetura.
Por exemplo: `Dono de Produto'

(Resultado)

Resultado real daquilo que a orga
nização faz. Por exemplo: `10% de
aumento no ROI no ano x sobre o
ano Y'

(Requisito)

Representa requisitos que devem
ser atendidos pela arquitetura. Por
exemplo: `Usar software suporta
do'

(Motivador)

Representa a razão para a mudança
e para decisões (arquiteturais).

(Restrição)

Requisito negativo supérfluo (é
apenas outro Requisito). Por exem
plo: `Não use software não supor
tado'

(Avaliação)

Formalmente: Representa como
estamos em relação a um certo
Motivador. Mas por que somente
Motivador?

(Princípio)

Requisito muito forte. Cuidado
com eles, podem ser tóxicos. Por
exemplo: `nunca use princípios'

(Significado)

Conceito filosóficamente suspei
to do ArchiMate 1. Formalmente:
representa a intenção de algo.

(Valor)

Descreve/documenta o valor (mo
netário ou outro) de outro concei
to.

!

Elementos da Camada de Implementação & Migração
(Pacote de Trabalho

Representa uma quantidade de
trabalho com datas claras de início
e fim e (como os Processos) um
resultado claro.

(Evento de
Implementação)

Representa uma `mudança de esta
do' na transformação de negócio.
Por exemplo: `Liberação para pro
dução'

(Entregável)

(Platô)

(Lacuna)

Representa um `estado' do pano
rama que existe durante um certo
intervalo de tempo.

Representa a diferença entre dois
Platôs (sucessivos)

O resultado de um Pacote de Tra
balho
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