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Abstract 

 
For an organization to achieve benefits from records management, it needs to include the application of 

practices such as the implementation of a records management system in alignment with the 

organization's reality and business processes. This work focuses on framing records management in 

business process management by identifying the role records management plays in business. To 

achieve this, the replacement of a records management system workflow module is performed due to 

problems identified due to flexibility and price. For the replacement of the workflow module a flexible 

and open source solution is proposed, composed of an enterprise service bus and two workflow engines, 

whose capabilities are accessed through a single API. The solution proves to be a flexible and scalable 

solution to the workflow module that can even be used by more systems than records management 

systems. Next, the implementation of records management in organizations is analyzed, needing there 

to be alignment between business processes, records management and workflows. This way, records 

management acts as an essential component to business that supports business processes and all the 

phases of their management, allowing for improvement regarding the storage, management and 

monitoring of records while also optimizing the execution of business activities. 

 

Keywords: Records management, Business Process Management, Records, Workflow, Enterprise 

Service Bus, REST API. 
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Resumo 

 
De modo a uma organização atingir benefícios com a gestão documental, esta precisa de incluir várias 

práticas como a implementação de um sistema de gestão documental alinhado com a realidade e 

processos de negócio da organização. Este trabalho foca-se no enquadramento da gestão documental 

na gestão de processos de negócio através da identificação do papel da gestão documental no negócio. 

De modo a atingir este objetivo, a substituição do módulo de workflow de um sistema de gestão 

documental é realizada devido a problemas identificados quanto a flexibilidade e preço. Para a 

substituição do módulo de workflow, uma solução flexível e open source é proposta, sendo a solução 

composta por um enterprise service bus e dois módulos de workflow, cujas capacidades são acedidas 

através de uma única API. A solução prova ser uma solução flexível e escalável para um módulo de 

workflow e que pode ser utilizada por mais sistemas do que apenas sistemas de gestão documental. A 

seguir, a implementação da gestão documental nas organizações é analisada, precisando existir 

alinhamento entre processos de negócio, gestão documental e workflows. Desta forma, a gestão 

documental é um componente essencial do negócio que suporta os processos de negócio e todas as 

fases da gestão destes, permitindo melhorias relativas ao armazenamento, gestão e monitorização dos 

documentos enquanto que também permite a otimização da execução de atividades de negócios. 

 

Palavras-chave: Gestão Documental, Gestão de Processos de Negócio, Documentos, Workflow, 

Enterprise Service Bus, API REST. 
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1 Introdução 

Gestão documental é a maneira como uma organização armazena, gera e monitoriza os seus 

documentos. Esta informação, existente nas organizações, independentemente de ser estruturada ou 

não estruturada, necessita de ser preservada, através de processos que permitam que a informação 

mantenha o seu valor probatório, através do registo de ações aplicadas aos documentos armazenados 

e da correta organização destes de acordo com o Plano de classificação definido pela organização. De 

acordo com este plano, a organização garante a preservação do documento durante o período durante 

o qual, de acordo com regulamentos, este necessita de ser preservado. 

A gestão documental implica práticas como a utilização de sistemas que suportam processos relativos 

à gestão documental, denominados sistemas de gestão documental, que apenas por si não se 

traduzem na aplicação da gestão documental, necessitando de mecanismos adicionais como o 

levantamento das atividades realizadas nas organizações e a elaboração de um plano de classificação. 

1.1 Motivação 

A informação utilizada e produzida nas organizações encontra-se inevitavelmente associada às 

diversas atividades de negócio que são realizadas, sendo por isso necessário, por parte das 

organizações que desejam aplicar uma gestão documental ao seu negócio de analisá-lo e entender 

como a implementação de práticas de gestão documental pode auxiliar as atividades de negócio da 

maneira mais correta, i.e., enquadrar a gestão documental no negócio da maneira de que maior valor 

seja produzido. Desta forma, a implementação de um sistema de gestão documental, aliado à definição 

da gestão documental desejada e da análise dos processos de negócio pode aumentar a eficiência das 

atividades de negócio, que se encontram associadas aos processos de negócio existentes nas 

organizações, que contêm estas atividades que são suportadas e otimizadas pela gestão documental. 

A aplicação de um sistema de gestão documental, como parte da aplicação da gestão documental, 

pode conduzir a benefícios como desmaterialização de documentos em papel, redução de custos de 

procura e de armazenamento de documentos, produção de registos, que provam a execução de ações 

e no aumento global da eficiência dos processos de negócio, principalmente relativamente à 

automatização de trabalho de tratamento de documentos, que passa a ser realizado pelo sistema de 

gestão documental. Desta forma, uma correta implementação da gestão documental pode trazer 

enormes benefícios para uma organização, mas também pode resultar em ineficiências, gastos sem 

retorno e perda de oportunidades caso seja mal implementada ou caso não se encontre alinhada com 

a organização em questão, nomeadamente com os processos de negócio existentes. 

1.2 Problema 

Uma vez que a aplicação de gestão documental nas organizações, onde se encontra incluída o 

desenvolvimento e implementação de um sistema de gestão documental, confere benefícios 
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relativamente à preservação, organização, gestão, monitorização e  redução de custos associados à 

informação presente nestas, é essencial de enquadrar a gestão documental no negócio, i.e., como 

aplicar a gestão documental de forma a que os benefícios para a organização sejam os maiores 

possíveis, não apenas relativamente à gestão da informação presente como também da interação com 

as restantes aplicações de negócio.  

Atendendo à metodologia de gestão de processos de negócio, cujos processos definem as atividades 

realizadas nas organizações e que geram valor para as organizações, este enquadramento da gestão 

documental deve ser realizado relativamente aos processos de negócio, fundamentalmente em como 

a gestão documental pode auxiliar a gestão dos processos de negócio. Desta forma, será também 

enquadrada a gestão documental no negócio, dado o papel central dos processos de negócio nas 

organizações. 

Olhando para os sistemas de gestão documental como sistemas que possuem capacidade de aplicação 

automatizada de processos relativos à gestão documental e dado que existem standards como o 

MoReq2010, que indicam a estrutura que os sistemas de gestão documental devem de possuir, para 

além de outras práticas como a elaboração de planos de classificação, a implementação de um sistema 

de gestão documental é uma componente essencial da aplicação de gestão documental a uma 

organização.  

Assim, como desenvolver e implementar um sistema de gestão documental numa organização, em 

função dos processos de negócio e restantes especificidades existentes, é um ponto fulcral a abordar. 

1.3 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo principal o enquadramento da gestão documental na gestão de 

processos de negócios. A identificação dos benefícios resultantes da aplicação simultânea da gestão 

documental, principalmente de um sistema de gestão documental corretamente desenvolvida e 

implementado, e da gestão de processos de negócio é necessária dado que evidencia a necessidade 

de uma correta interação entre ambos, que resulte em benefícios para as organizações. 

Este enquadramento inclui a definição de como desenvolver um sistema de gestão documental, através 

da definição de requisitos, de componentes do sistema e da interação deste com processos de 

negócios e restantes aplicações de negócio, sem a utilização de tecnologias de vendedores 

específicos. 

Neste trabalho será considerado o desenvolvimento de um módulo de workflow de um sistema de 

gestão documental, que permite a automatização de tarefas do negócio que dizem respeito ao 

tratamento de documentos. Face a um problema de ineficiência de uma solução desenvolvida, será 

proposta outra que permita a redução de custos e otimização do sistema de gestão documental em 

causa. 

Após o desenvolvimento de um sistema de gestão documental, deve de ser definida uma solução para 

a correta implementação deste sistema nas organizações, de modo suportar o negócio e a interagir 

com os processos de negócio existentes, tendo em conta os restantes aspetos das organizações, como 

sistemas utilizados, cultura e resistência à mudança. 
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Esta implementação apenas pode produzir benefícios para o negócio após a definição de uma solução 

ideal para a interação da gestão documental com o negócio, de modo a gerar mais valor para as 

organizações, razão pela qual é necessário um enquadramento da gestão documental no negócio, que 

passa pela identificação do papel da gestão documental e de como deve ser considerada na gestão de 

processos de negócio, de modo a otimizar esta gestão. 

Após a definição de como desenvolver e implementar um sistema de gestão documental que tem em 

conta os processos de negócio existentes numa organização, para além das restantes práticas de 

gestão documental desejadas, é possível de definir o papel da gestão documental no negócio. 

Com o papel que a gestão documental tem a desempenhar relativamente aos processos de negócio 

existentes nas organizações identificado, é finalmente possível de enquadrar a gestão documental na 

gestão de processos de negócio, atendendo assim ao problema apresentado. 

1.4 Conceito de documento 

Na área da gestão documental geralmente são abordados três termos com significados diferentes: 

• Documento – António (2012) define um documento como “informação gravada (registada) sobre 

um suporte e que constitui uma unidade própria”. É um termo mais genérico para a informação 

contida em sistemas de gestão documental e que, devido a implementações insuficientes, não se 

encontra presente nestes sistemas; 

• Documento de arquivo – António (2012) define um documento de arquivo como um “documento 

produzido, recebido e mantido a título probatório ou informativo por uma organização ou pessoa, 

no cumprimento das suas obrigações legais ou na condução das suas atividades”. 

• Registo – APDSI (2016) define um registo como “informação criada, recebida e mantida como 

prova e ativo por uma organização ou pessoa, no cumprimento de obrigações legais ou em 

transações no âmbito das suas atividades”. 

Uma vez que este trabalho se encontra da perspetiva da gestão documental, toda a informação referida 

neste trabalho diz respeito à informação armazenada em sistemas de gestão documental. Uma vez 

que é o termo genérico para definir a informação presente em sistemas de gestão documental e que a 

utilização de termos diferentes pode conduzir a confusão, o termo que será maioritariamente aplicado 

será o de documento a toda a informação presente nas organizações, parte da qual se encontra 

armazenada em sistema de gestão documental. O termo mais específico “registo” será aplicado quando 

considerado necessário e quando as situações indicadas dizerem respeito apenas a este termo. 

1.5 Organização do Documento 

Após a apresentação da importância do tema em questão e do problema definido, é realizada a 

introdução aos conceitos que vão ser utilizados ao longo do trabalho, seguida da Secção 2, que refere 

trabalho existente por forma a introduzir de forma clara os conceitos de gestão de processos de 
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negócio, gestão documental, workflow e formas de integração de sistemas. Na Secção 3 é apresentado 

o problema na forma do sistema de gestão documental GfiDoc, que apresenta problemas relativos ao 

seu módulo de workflow. Na Secção 4 é proposta uma solução ao back end do módulo de workflow do 

GfiDoc, sendo indicadas as funcionalidades consideradas relevantes e relatado o desenvolvimento 

realizado sobre este mesmo módulo, em termos dos workflows que irá suportar e do comportamento 

que possuirá como back end do módulo de workflow, denominado de camada de negócio. Na Secção 

5 é realizada a avaliação do módulo de workflow desenvolvido, analisando se os problemas referidos 

na Secção 3 foram solucionados e se é adequado a possuir e gerir workflows num sistema de gestão 

documental. A validação quantitativa da camada de negócio é realizada através de um protótipo 

desenvolvido e de métricas definidas e obtidas através de testes. Também na Secção 5, são indicados 

os contributos resultantes do que foi desenvolvido e dos resultados obtidos. Na Secção 6 é referido o 

problema principal, proposto na Secção 1.2, fora do âmbito do GfiDoc, i.e., analisando a solução 

proposta de acordo se é a mais correta para implementar numa organização e quais os problemas, de 

uma forma mais geral, que afetam a determinação de uma solução ideal entre um sistema de gestão 

documental e as organizações, na forma dos seus processos de negócio, ambiente tecnológico e outras 

especificidades da mesma. Após esta definição, é identificado o papel da gestão documental 

relativamente ao negócio e aos processos de negócio, sendo assim enquadrada a gestão documental 

com a gestão de processos de negócio realizada nas organizações. Finalmente, na Secção 7 são 

indicados os principais contributos resultantes deste trabalho e trabalho futuro a realizar. 

2 Trabalho Relacionado 

2.1 Gestão de Processos de Negócio (BPM) 

O Object Management Group define a Gestão de Processos de Negócio “como um método de como 

alinhar eficientemente uma organização com as vontades e as necessidades dos seus clientes” (OMG, 

2017). Um Processo de Negócio é uma “cadeia de eventos, atividades e decisões relacionados que 

levam ao acréscimo de valor para uma empresa ou para os seus clientes. Nestes processos participam 

um ou mais atores e contêm recursos e artefactos associados” (Dumas et al.,2013). 

Dumas et al. (2013) refere que a Gestão de Processos de Negócio é um ciclo contínuo, como ilustrado 

na Figura 1 e é composto pelas seguintes fases: 

• Process identification - Os processos e as relações entre estes são identificados, resultando 

na arquitetura dos processos da organização. 

• Process discovery - Os processos mais relevantes são documentados sobre a forma de um ou 

mais modelos (As-is process model). 

• Process analysis - Cada processo é avaliado com vista à identificação de problemas e 

quantificados quanto ao seu impacto e esforço para resolução, através da utilização de 

medidas de performance. 
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• Process redesign: Alterações a cada processo são propostas com vista à resolução dos 

problemas identificados. Das propostas, as alterações mais promissoras são escolhidas e são 

aplicadas ao processo, culminando num modelo de processos redesenhado (To-be process 

model). 

• Process implementation - Implementação do modelo de processos na organização, quer em 

termos da gestão e mudança dos participantes do processo e da cultura da organização, como 

também da gestão da tecnologia que irá suportar os novos processos. 

• Process monitoring and controlling - Dados são recolhidos da execução dos processos 

implementados, de modo a identificar novos problemas e aspetos a melhorar, dando início a 

uma nova iteração do ciclo, que é regularmente repetido. 

 

 

Figura 1 - Ciclo de vida da Gestão de Processos de Negócio (Dumas et al., 2013, p.21). 

 

2.1.1 Notações de modelação 

Devido à complexidade associada à modelação de processos de negócio, foram produzidos standards 

para a modelação e complementação de processos de negócio, das quais se destacam três: Business 

Process Model & Notation, Decision Model & Notation e Case Management Model & Notation, sendo 

que as três foram desenvolvidas pelo Object Management Group (Gagné, 2015). 

 

2.1.1.1 BPMN 

BPMN é uma “notação gráfica para documentar processos de negócio bem definidos” (OMG, 2013). 

Devido à facilidade de leitura e de perceção que proporciona, serve como uma ligação para a 
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colaboração entre stakeholders e funcionários de IT. A versão atual é a versão 2.0.2. Esta notação 

permite a criação de processos como o ilustrado na Figura 3, um processo privado para tratar um 

pedido de encomenda, composto por vários elementos como gateways, atividades, eventos de ligação 

e objetos de dados. A primeira atividade “Receive Order Request”, utiliza o artefacto “Requested Order” 

e, dependendo das situações existentes aquando uma instância do processo estiver ativa, o fluxo dos 

trabalhos poderá ser diferente do que para outra instância que estiver também ativa, mas sobre 

circunstâncias diferentes.  

Com estes elementos existe a capacidade de representar de uma maneira intuitiva a sequência de 

atividades e elementos correspondentes à realização de processos de negócio. Desde que estes 

processos de negócio se encontrem bem definidos, podem ser representados utilizando BPMN. 

 

 

Figura 2- Processo privado em BPMN relativo ao pedido de uma encomenda (OMG, 2013, p.268). 

 

2.1.1.2 DMN 

DMN é definido como “um meta-modelo comum e notação para descrever e modelar decisões de 

negócio repetíveis” (Gagné, 2015). O objetivo desta notação é que as decisões existentes em 

processos possam ser ponderadas e validadas de uma maneira correta, mas também automatizada. A 

versão atual é o DMN 1.1. Na Figura 3 encontra-se um Diagrama de requisitos de decisão (DRD) 

representa os elementos mais importantes para a tomada de decisão e a dependência entre estes. De 

modo a completar este diagrama e fornecer a lógica necessária para a tomada de decisões, são 

utlizadas tabelas de decisão, que consistem em inputs, regras e nos respetivos valores de outputs que 

traduzem a decisão a tomar. 

 

Figura 3- Diagrama de Requisitos de Decisão, que indica o conhecimento necessário para tomar a decisão 
“Decision 1” (OMG, 2016, p.21). 
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2.1.1.3 CMMN 

A OMG (2016) define um caso como sendo uma sequência de atividades que “dependem de 

circunstâncias envolventes e de decisões ad hoc por trabalhadores bem informados em relação a uma 

situação particular”, algo que não está bem definido e cujo caminho certo para resolução pode apenas 

ser claro em tempo de execução, ditando assim que um Caso não pode ser algo modelado através do 

uso de BPMN. Sendo assim, foi desenvolvida o CMMN, uma notação que apresenta a flexibilidade 

necessária para assistir na resolução de Casos. A notação permite que seja desenhado um estado 

inicial do caso e que, em tempo de execução e à medida que o caso vai evoluindo, possam ir sendo 

acrescentados mais elementos ao caso. A versão atual é o CMMN 1.1. 

2.1.1.4 Análise das notações de modelação 

Embora possam ser utilizadas de forma independente, estas notações foram desenvolvidas para serem 

complementares, pois vão ao encontro de resolver necessidades diferentes. 

Uma vez que o BPMN foi o primeiro destes a ser desenvolvido e que cada um destes aborda aspetos 

de negócio que falta aos outros, o DMN foi desenvolvido para complementar o BPMN na parte de 

automatização da tomada de decisão nos processos de negócio e o CMMN aborda processos que são 

imprevisíveis tanto quanto ao nível das atividades como também em relação à estrutura dos processos, 

algo que não é possível de representar corretamente utilizando BPMN. 

Utilizando estas três notações em conjunto, é possível de modelar processos com uma estrutura clara 

(BPMN) juntamente com processos imprevisíveis (CMMN) e cujas tomadas de decisão podem ser 

automatizadas com a utilização de um modelo de lógica de decisão (DMN). 

O manual de referência do CMMN (OMG, 2016), em termos de conformidade, especifica os requisitos 

necessários para que softwares que suportem CMMN possuam “BPMN Compatibility Conformance” e 

“DMN Compatibility Conformance”, enquanto que o DMN faz referência à interação com o BPMN no 

sentido de associar a tomada de decisão a atividades de processos em BPMN que necessitem de 

decisões. 

2.1.2 XPDL 

XPDL é uma notação criada pela Workflow Management Coalition para a interoperabilidade de 

processos de negócio entre sistemas de gestão de processos de negócio e seus respetivos motores 

de execução. 

“XPDL providencia um mecanismo standard para definir e executar processos de negócio, permitindo 

interoperabilidade” (White, 2017). Assim, motores de execução de processos de negócio compatíveis 

com esta notação conseguem executar estes processos, permitindo que um processo em BPMN 

modelado num sistema diferente possa ser traduzido para XPDL e executado. A Figura 4 ilustra como 

um processo em BPMN pode ser traduzido, elemento a elemento, para XPDL, não sendo esta uma 

notação de modelação, mas sim uma notação de execução. 
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Figura 4 - Processo em BPMN e respetiva tradução para XPDL (White,2017, p.6). 

 

2.1.3 Sistemas de BPM 

2.1.3.1 Bonita 

 “O Bonita 7 é uma plataforma aplicacional poderosa e baseada em BPM para construir aplicações 

baseadas em processos atrativas e personalizadas de modo a realizar o trabalho, retirando total 

proveito da metodologia do BPM com a capacidade de adaptação a mudanças no negócio em tempo 

real” (Bonitasoft, 2018). 

O Bonita 7.6 encontra-se dividido em dois ambientes: o ambiente de desenvolvimento e o ambiente de 

execução, representados pelo Bonita Studio e Bonita Platform, respetivamente. O Bonita Studio é “um 

ambiente gráfico para criar processos, aplicações, modelos de dados e vistas de utilizadores (páginas 

e formulários)”. Este ambiente contém um editor de diagramas e uma ferramenta que permite a criação 

de páginas e de formulários que os utilizadores podem personalizar e utilizar para auxiliar na execução 

dos processos modelados (UI designer). O Bonita Platform contém o motor de execução dos processos, 

denominado de Bonita Engine e o Bonita Portal, que permite a visualização e atribuição de tarefas de 

utilizadores associados a determinados processos. O Bonita encontra-se disponível como solução open 

source através do Bonita Community Edition, uma solução “open source para criar e correr aplicações 

de processos de negócio” (McKinty e Mottier, 2016), sendo que a Bonitasoft também disponibiliza as 

edições Teamwork, Efficiency e Performance, que contêm capacidades adicionais às da edição 

Community com o aspeto negativo de possuírem um custo associado. O software de gestão de 

processos de negócio da Bonitasoft encontra-se atualmente na versão Bonita 7.6 (Bonitasoft, 2018). 
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2.1.3.2 WSO2 Business Process Server 

 “O WSO2 Business Process Server permite o desenvolvimento fácil de processos de negócio 

modelados através da utilização dos standards WS-BPEL ou BPMN 2.0 e também serve como um 

ambiente para a gestão e processos de negócio”. Este programa utiliza o motor de execução Activiti 

BPMN 5.21.0, contendo também uma interface de desenvolvimento de processos através da utilização 

do programa Eclipse e uma interface de submissão, visualização, execução e monitorização de 

processos de negócio (WSO2, 2018). 

2.1.3.3 Discussão 

A metodologia de gestão de processos de negócio (BPM) resulta em grandes proveitos quando 

devidamente aplicada nas organizações. Na sua maioria é utlizada a notação BPMN, que pode ser 

complementada (ou até em alguns casos substituída) pela gestão de casos através da utilização da 

notação CMMN. A notação DMN não é totalmente utilizada, mas os conceitos de mecanismo de apoio 

à decisão encontram-se presentes em sistema de BPM, como no Bonita 7.6 e no WSO2 Business 

Process server 3.6.0. Ambos os sistemas possuem a capacidade de modelação, execução e 

visualização de processos de negócio, apresentando-se como soluções open source com a capacidade 

de interoperabilidade com outros sistemas através da utilização das suas APIs REST. 

2.1.4 Portal de BPM genérico 

Delgado (2016), desenvolveu uma API através da qual qualquer portal de utilizador pode comunicar 

com qualquer motor de gestão de processos de negócio integrado com a API. Como ilustrado na Figura 

5, a API genérica permite a comunicação com a API de qualquer um dos três motores referidos através 

de um adaptador, que possui a capacidade de redireccionamento e transformação de mensagens, que 

adiciona flexibilidade aos sistemas em termos da eliminação de comunicações com motores 

específicos devido a limitações dos serviços. 

 

 

Figura 5 – Arquitetura proposta para o portal genérico (Delgado, 2016, p.47). 
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As funcionalidades capazes de realizar através da API genérica, de acordo com Delgado (2016), são: 

• Login; 

• Alterar palavra-passe; 

• Listar todas as definições de processos; 

• Listar uma definição de processo específica; 

• Suspender um processo; 

• Criar a instância de um processo; 

• Listar todas as instâncias ativas; 

• Adicionar comentário a uma instância; 

• Listar todas as tarefas pendentes; 

• Assumir autoria de uma tarefa; 

• Listar as variáveis associadas a uma tarefa; 

• Listar todos os grupos de utilizadores; 

• Remover utilizador; 

• Listar todas as funções; 

• Adicionar utilizador; 

2.2 Gestão documental 

“A gestão documental tem como objetivo o controlo eficiente e sistemático da produção, receção, 

manutenção, utilização e destino dos documentos de arquivo, incluindo os processos para constituir e 

manter prova e informação sobre atividades e transações. Isto inclui qualquer prática relacionada com 

a documentação, e que poderá ir desde a simples numeração, ordenação e/ou identificação dos 

documentos, até práticas mais avançadas como a utilização de sistemas eletrónicos de gestão de 

documentos” (DGARQ, 2011). A gestão documental permite reduzir custos de transferência e de 

armazenamento de documentos que suportam o negócio das organizações. Este armazenamento não 

se baseia apenas em guardar o estado atual de um documento, mas também em gerir todo o ciclo de 

vida do documento, desde que é criado até ao seu vestígio, após este ser eliminado. Com isto, as 

organizações capturam e monitorizam os seus documentos de um modo automatizado através de 

práticas como a implementação de sistemas de gestão documental (António, 2012). 

Para que tal seja concretizado, os sistemas de gestão documental devem seguir vários requisitos 

indicados como necessários para uma gestão documental eficaz, sendo estes requisitos referidos em 

várias normas. As normas consideradas como mais pertinentes são o MoReq2010, a ISO 15489:2016 

e a ISO/PDTR 21965. 

2.2.1 MoReq2010 

Os Requisitos Modulares para os Sistemas de Gestão Documental (MoReq), cuja última versão é o 

MoReq2010, define os requisitos funcionais que um sistema de gestão documental deve possuir e 

alguns requisitos não funcionais mais genéricos, que podem variar entre aplicações, mas que servem 

para apontar como podem ser acrescentadas mais funcionalidades a um sistema de gestão documental 
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através da integração com outros sistemas, como outros sistemas de gestão documental ou sistemas 

de gestão de processos de negócio (António, 2012). 

A representação de informação é realizada através de Entidades autónomas que contêm 3 tipos de 

dados: metadados (entre os quais um identificador universal que garante a unicidade da entidade), 

histórico de eventos e permissões de acesso. Com esta informação, é possível perceber o conteúdo, o 

contexto e a estrutura da entidade, enquanto que se pode saber a que eventos se encontra associada 

e quem e que tipo de utilizadores podem realizar ações sobre esta entidade. Estas entidades 

encontram-se organizadas por serviços que gerem as entidades que os constituem, onde estes 

serviços também são entidades que podem ser entre nove dos principais referidos no Moreq2010 e 

que se encontram representados na Figura 6. Todavia, estão previstos diferentes tipos de módulos de 

extensão de modo a facilitar o aparecimento de novos módulos sobre os já existentes ou de novas 

funcionalidades. Outra maneira pela qual podem ser ordenadas entidades é através de agregações, 

que são usadas para juntar entidades com características em comum (António, 2012). 

Os principais tipos de serviços, como ilustrado na Figura 6, são: 

Serviço do Sistema. Conjunto de funcionalidades que servem de modelo para todas as entidades 

(incluindo os outros serviços) para todo o seu ciclo de vida; 

 

Serviço de Utilizadores e Grupos. Requisitos que garantem a identificação dos utilizadores e dos 

grupos aos quais estes pertencem; 

 

Serviço de Perfis. Indica como os utilizadores têm permissões para realizar funções; 

 

Serviço de Classificação. Funcionalidades que permitem estabelecer relações entre documentos e 

as funções que criaram, através de um plano de classificação documental; 

 

Serviço de Registo de Documentos. Permite a gestão dos documentos através de agregações; 

Serviço de Metadados. Usado para garantir a compatibilidade com outros sistemas que estejam 

também e acordo com o MoReq, através de uma estrutura definida para os metadados de cada 

entidade; 

 

Serviço de Seleção e Eliminação. Garante a gestão do ciclo de vida dos documentos, sendo também 

responsável pela sua eliminação quando for determinado que já não é necessário estar no estado 

ativo ou quando o seu prazo de conservação expirar; 

 

Serviço de Retenção. Responsáveis pela implementação e definição dos prazos de conservação dos 

documentos e de eventuais prazos de retenção, que podem ser aplicados por razões legais ou 

administrativas; 

 

Serviço de Pesquisa. Define os requisitos para como o acesso à informação deve de poder ser 

realizado, sendo que terá de incluir os métodos de pesquisa e de navegação aplicável às entidades; 
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Figura 6- Serviços do MoReq2010 (António, 2012, p.47). 

 

Assim, de acordo com António (2012), os principais deveres da arquitetura do MoReq2010 são: 

• Abranger todo o ciclo de vida dos documentos de arquivo; 

• Garantir as características específicas dos documentos de arquivo; 

• Controlar os prazos de conservação estabelecidos que decorrem do Plano de Classificação 

Documental; 

• Desenvolver estratégias de Preservação Digital dos documentos e disponibilizar o acesso aos 

documentos de arquivo; 

2.2.2 ISO/PDTR 21965 

Esta norma pretende enquadrar da perspetiva da arquitetura de uma organização a gestão documental, 

com o objetivo de “fornecer uma referência comum para gestores de registos e arquitetos 

organizacionais relativamente aos requisitos para processos e sistemas de registos” (ISO, 2016) Tendo 

em conta as características que os registos necessitam de possuir e as necessidades e arquitetura do 

negócio e dos sistemas e dos processos que o constituem, os registos têm de ser geridos e 

considerados como um suporte à realização do negócio, como representado na Figura 7 (ISO, 2016). 

 

Figura 7- Diagrama de classes representando a vista do fluxo de informação com gestão documental (ISO, 
2016, p.28). 
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As principais preocupações das arquiteturas organizacionais relativamente à gestão documental 

identificadas nesta norma são a criação, autentificação, confiabilidade, disponibilidade, disposição, 

gestão de riscos, disponibilidade e conformidade (ISO, 2016). 

2.2.3 ISO 15489:2016 

Esta norma pretende “assegurar que os documentos produzidos, capturados e geridos num sistema de 

gestão documental, são os adequados e possuem as características necessárias para constituírem 

evidência dos processos de negócio das organizações” (ISO, 2016). Assim, são indicadas a linhas 

orientadoras relativas à criação, captura e gestão de registos, que representam informação criada na 

sequência da realização e atividades de negócio. A criação e captura dos registos de acordo com os 

conceitos e princípios referidos nesta norma permitem o uso destes registos como evidências dos 

processos de negócio, suportando assim o negócio das organizações. A correta gestão dos registos e 

dos seus respetivos metadados, de acordo com características como autenticidade, compatibilidade, 

integridade e usabilidade, está também dependente do uso das medidas relativas aos processos 

indicados, como também dos princípios referidos. Também são referidas as políticas e 

responsabilidades dos sistemas de gestão documental, englobando também a monitorização e 

avaliação necessária dos processos de negócio aplicada a estes sistemas, de modo a que a gestão 

dos registos possa ser efetuada de acordo com os princípios que conduziram a que o uso dos registos 

leve ao acréscimo de valor para as organizações, cumprindo também todas as imposições legais. Para 

cumprir este princípio, um sistema de gestão documental necessitará de ser confiável, seguro, 

conforme, compreensivo e sistemático (ISO, 2016). 

2.2.4 Contextualização nas organizações 

De acordo com Laudon e Laudon (2016), 80% dos conteúdos de negócio encontram-se na forma 

semiestruturada ou não estruturada, i.e., informação em pastas, emails, slides de apresentações, 

gráficos e vídeos, razão pela qual a presença de sistemas que consigam realizar a captura da 

informação presente nestes conteúdos, de indexá-la e de a preservar auxilia tanto os processos de 

negócio da organização em causa como também as decisões que são tomadas.  

A correta implementação de um sistema de gestão documental irá trazer grandes otimizações às 

organizações. Contudo, uma correta implementação de um sistema de gestão documental enfrenta 

vários obstáculos nas organizações e está dependente de outros fatores quer em termos tecnológicos 

como também da organização das organizações. 

2.2.4.1 Implementação dos sistemas de gestão documental 

Os grandes obstáculos que uma correta implementação enfrenta, de acordo com APDSI (2016), são: 

• Centralização das intervenções nos documentos, ignorando os processos em que se 

enquadram; 

• Utilização de sistemas de gestão de correspondência em vez de sistemas de gestão de 

documentos e processos; 

• Ausência de interoperabilidade com os restantes sistemas; 
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• Ausência de mecanismos de certificação fiáveis a longo prazo;  

• Falta de uniformização nas formas de descrição de documentos;  

• Ausência de políticas de preservação digital; 

De modo a realizar uma correta implementação, APDSI (2016) indica que esta deve seguir os seguintes 

passos: 

• Conhecer a realidade da organização – realizar um levantamento exaustivo dos processos de 

negócio existente e de possíveis otimizações; 

• Analisar os processos arquivísticos – elaborar um Plano de Classificação de base funcional e 

uma Tabela de Seleção que defina os prazos de conservação documental e ações de destino 

associadas a cada processo de negócio; 

• Formação dos futuros utilizadores – durante todo o processo deve de existir uma gestão de 

mudança associada junto com o envolvimento dos utilizadores e chefias, nomeadamente 

através da formação sobre o sistema e os benefícios a alcançar. 

• Seleção de sistema de informação – tendo uma análise de requisitos com base no Moreq2010, 

os diversos requisitos devem de ser definidos com base nas necessidades identificadas na 

organização. Posteriormente, com base nos requisitos, as tecnologias a utilizar devem de ser 

definidas, nas quais deve de constar a utilização de um sistema de BPM onde sejam modelados 

os processos documentais, juntamente com indicadores de modo a permitir que estes sejam 

monitorizados. 

Após uma correta implementação de um sistema de gestão documental, uma organização, de acordo 

com APDSI (2016) irá retirar proveito dos seguintes benefícios: 

• Enfoque dos recursos existentes na informação com valor; 

• Recuperação rápida da informação  

• Monitorização contínua dos processos de negócio; 

• Processo de decisão efetuado sobre informação atualizada e completa; 

 

Henriques (2013) refere o caso de sucesso da implementação de um sistema de gestão documental 

baseado em tecnologia Alfresco na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Alentejo. Esta implementação iniciou-se com a identificação de vários problemas relativos à atual 

gestão de documentos, tal como: 

• “50% de todos os documentos no nosso arquivo são duplicados ou encontram-se 

desatualizados”; 

• “15% dos documentos manuseados perdem-se”; 

Após a situação atual ter sido analisada, foi desenvolvimento um modelo para a gestão documental 

pretendida na organização (onde se encontra incluída a definição de um plano de classificação), que 

foi posteriormente implementada. Após a implementação, foi realizada, em paralelo, a instalação do 

sistema e formação aos utilizadores sobre o sistema. Henriques (2013) indica que entre as vantagens 
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da implementação do sistema, destacam-se a desmaterialização dos documentos, a redução de 

custos, o aumento de rapidez do registo, consulta e tratamento de documentos e o suporte melhorado 

aos processos de negócio da organização. 

2.2.4.2 Realidade da gestão documental nas organizações 

Apesar de serem afirmados vários casos de implementações bem-sucedidas de sistemas de gestão 

documental nas organizações, com os devidos proveitos, APDSI (2016), após um inquérito realizado a 

várias organizações privadas e públicas, entendeu que existe ainda uma desconexão entre as 

funcionalidades desejadas para um sistema de gestão documental e as que se encontram de facto 

implementadas nos sistemas, como representado na Figura 8. 

 

Figura 8- Comparação entre as funcionalidades desejáveis (verde) e as reais (azul) para o sistema de gestão 
documental (APDSI, 2016, p.32). 

Com base no inquérito, APDSI (2016) indicou as seguintes conclusões relativas à utilização de sistemas 

de gestão documental nas organizações: 

• A maioria das entidades possui sistema de gestão documental (74%); 

• Boa ou Suficiente pesquisa e recuperação da informação; 

• Organização da gestão documental a cargo de técnicos administrativos ou Informáticos com 

pouca intervenção dos arquivistas; 

• Existe uma integração da gestão documental com todas as áreas de negócio e suporte; 

• As funcionalidades percecionadas da gestão eletrónica de documentos estão centradas na 

digitalização, registo e expedição de correspondência; 

• As funcionalidades existentes não valorizam a gestão do ciclo de vida, exportação/importação 

e modelo de requisitos normalizado (MoReq2010). 
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De referir que Pinto (2016) destacou que um dos pontos fracos identificados no inquérito de APDSI 

(2016), é a fraca interoperabilidade do sistema de gestão documental com os restantes sistemas 

presentes nas organizações. 

2.2.5 GfiDoc 

“O GfiDoc® é uma solução inovadora estruturalmente concebida em total alinhamento com a norma 

europeia MoReq® (Model Requirements for the Management of Electronic Records) e com as novas 

tendências do digital. Assegura a captura, o registo e a gestão completa e integrada de todo o ciclo de 

vida dos documentos, independentemente do seu suporte. O GfiDoc® caracteriza-se pela sua riqueza 

funcional, simplicidade e ergonomia de utilização ou administração. Disponibiliza uma robusta camada 

de integração, possibilitando a agregação de evidências documentais provenientes de outras 

aplicações de negócio, com a disponibilização de workflows” (Microsoft, 2017). 

O GfiDoc possui uma integração com o software de gestão de processos de negócio K2, através da 

utilização da framework SmartObjects do K2. Esta integração permite a criação e edição de processos 

e de documentos, como também uma listagem de tarefas pendentes para que um utilizador, a partir da 

interface do GfiDoc, consiga executar tarefas no K2. A interface do GfiDoc pode ser acedida a partir de 

um browser, sendo a autenticação realizada através do serviço Active Directory, que utiliza as 

credenciais da conta Microsoft do utilizador. A arquitetura de uma instalação do GfiDoc, ilustrada na 

Figura 9, confere aos utilizadores disponibilidade e as funcionalidades necessárias, que se encontram 

no Apêndice A. 

 

Figura 9- Arquitetura de uma instalação do GfiDoc (Gfi,2017).  
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A utilização do sistema K2 como motor de BPM, para a execução de workflows, é garantida através da 

interface do K2, que se encontra associada à interface de utilizador do K2, que se encontra ilustrada 

na Figura 10. 

 

Figura 10- Interface de utilizador do componente de Workflow do GfiDoc, utilizando a interface do K2, que é 
duplicada no GfiDoc através da utilização de um SmartObject. 

Desta forma, o GfiDoc possui todas as funcionalidades do componente de workflow do K2, das quais 

se destacam as funcionalidades de iniciar, apagar ou suspender instâncias de processos de negócio e 

tarefas associadas a processos (Microsoft, 2016). 

2.3 Workflow 

Stoilova e Stoilov (2006) define workflow como “facilitação ou automatização facilitada de um processo 

de negócio, em parte ou como um todo”. Sendo estes uma sequência de atividades, que podem ser 

executadas por utilizadores ou por sistemas (serviços), foram desenvolvidos sistemas que orquestram 

workflows, denominados de sistemas de gestão de workflows. Reijers et al. (2016) refere que “um 

Sistema de gestão de workflow (WfMS) é um sistema de informação de negócio que garante que 

trabalho possa ser automaticamente alocado a recursos – humanos ou aplicações -  por um computador 

de acordo com um esquema de processo pré-definido, com os recursos disponíveis e as suas 

dependências”, referindo que este sistemas são por vezes confundidos com sistemas de gestão de 

processos de negócio, dado que partilham semelhanças. António (2012) especifica claramente que 

existem diferenças significativas entre o conceito de workflow e de processo de negócio, onde o 

workflow é visto como “sequência ad-hoc de tarefas” e que “permite substituir algumas ações manuais 

por procedimentos automatizados”. 

Reijers et al. (2016) indica que os principais benefícios da utilização de sistemas de gestão de workflow 

em organizações foram a redução do tempo desde que um processo é iniciado até que é completado, 

do tempo que os recursos demoram no processamento de atividades e do tempo de que recursos ficam 

à espera de que trabalho lhes seja atribuído. À redução destes tempos está também associada o 

aumento da eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 
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Lenhard et al. (2017) indica que historicamente os standards mais utilizados para a modelação de 

workflows são o WS-BPEL e o BPMN 2.0, embora este último seja o mais utilizado nos sistemas mais 

recentes. 

Lenhard et al. (2017) também refere que os pontos fracos que considera existirem em sistemas de 

gestão de workflows são: 

• Falta de processos de certificação para estes sistemas, podendo assim alegar que estão em 

conformidade com standards como BPMN 2.0 mesma que esta não seja total; 

• Falta de configuração de um workflows em tempo real; 

• “Falta de verdadeira execução paralela” de workflows; 

• Falta de capacidade de validação de workflows previamente à execução destes; 

• Limitações na capacidade de integração com outros sistemas dada a falta de funcionalidades 

da API REST presente nos sistemas de gestão de workflows; 

• Para além da falta de conformidade total com standards, vendedores também criam extensões 

personalizadas em cada sistema, produzindo um problema de lock in. 

2.3.1 Workflows centrados em Documentos 

“Referimos como workflow centrado em documentos um workflow particular onde todas as atividades, 

realizadas pelos agentes, estão relacionadas com o tratamento de documentos. Pode ser visto como a 

automatização e administração de determinados processos documentais” (Marchetti et al., 2005). Estes 

processos documentais dizem respeito a workflows que dizem respeito apenas à realização de trabalho 

associado a documentos, resultando na execução de ações sobre os conjuntos de documentos 

armazenados nos sistemas. Estando associados a documentos, estes tipos de workflows e 

consequente os sistemas para gestão destes workflows são associados a sistemas de gestão 

documental. Coelho (2013), refere que os seguintes problemas nos workflows dos sistemas de gestão 

documental: 

• Fluxo suportado no documento;  

• Dificuldades de monitorização;  

• Processos pouco integrados;  

• Diluição de responsabilidades; 

Apesar de sistemas de gestão de workflow facilitarem a automatização de tarefas e procedimentos, 

que por sua vez conduz a otimizações em processos, APDSI (2016) considera que o facto de um 

sistema de gestão documental possuir capacidades de gestão de workflow não significa que este 

possua capacidades de gestão de processos de negócio, dado que os workflows suportados em 

documentos não são sistema de gestão de processos de negócio, contribuindo para uma desconexão 

dentro das organizações entre o sistema de gestão documental e os processos de negócio. 



19 
 

2.4 Integração 

De modo a que dois ou mais sistemas possam comunicar entre si, terá de existir uma metodologia de 

comunicação entre ambos, de modo a que possam enviar e receber mensagens. Para isso, cada 

sistema terá de ter a capacidade de gerar e enviar, receber e interpretar mensagens, dependo do 

protocolo de comunicação usado e do formato das mensagens. 

2.4.1 CMIS 

Desenvolvido pela Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS), o 

standard Content Management Interoperability Services (CMIS) “define um modelo de domínio e 

serviços web, AtomPub REST e ligações browser (JSON) que podem ser usadas por aplicações para 

trabalharem com um ou mais repositórios/sistemas de gestão de conteúdos” (OASIS, 2013). Desta 

forma, serve como uma camada de abstração sobre os sistemas de gestão documental que servem 

para uniformizar a capacidades destes sistemas e para fornecer serviços para fazer uso dessas 

capacidades, facilitando assim a integração com outros sistemas. Assim sendo, o objetivo é que um 

software seja capaz de se integrar com vários softwares de gestão documental através dos mesmos 

serviços. Deste modo, o CMIS disponibiliza as capacidades que qualquer repositório de conteúdos 

deve possuir, sendo os principais, de acordo com a OASIS (2013), capacidades de navegação, 

capacidade sobre objetos/entidades, de armazenamento, de versionamento, de consulta, sobre tipos 

dos objetos e sobre listas de controlo de acessos. O CMIS não suporta funcionalidades específicas de 

produtos e foca-se nas que estão presentes em todos os sistemas de gestão documental (OASIS, 

2013). Uma consequência proveniente desta restrição de funcionalidades é que por exemplo, como 

afirma Waldhauser (2011), algumas funcionalidades do produto de gestão documental da IBM não 

serem suportadas pelo standard CMIS. 

2.4.2 Arquitetura orientada a serviços (SOA) 

Thomas Erl (2005) define uma arquitetura orientada por serviços (SOA) como” uma arquitetura aberta, 

extensível, federada e composta por serviços autónomos, capazes de qualidade de serviço, 

diversificados de vendedor para vendedor, interoperáveis, descobríveis e potencialmente reusáveis, 

implementados como serviços web”. 

A grande vantagem do uso desta arquitetura orientada a serviços é que não necessita de um sistema 

a servir como intermediário, precisando apenas que um contracto seja feito entre as duas partes de 

modo a estabelecer o conjunto de serviços que cada aplicação irá ter para a comunicação, permitindo 

escalabilidade. Estes serviços podem depois ser usados por outros serviços ou até por outras 

aplicações. Usando esta arquitetura, uma aplicação, sabendo dos serviços disponíveis na aplicação 

com a qual deseja comunicar, consegue utilizá-los para realizar a comunicação entre ambos, 

precisamente devido a estes serviços serem reusáveis (Erl ,2005). A reutilização destes serviços 

permite que um sistema possa comunicar com outros através do mesmo conjunto de serviços, ao invés 

de existir a necessidade de realização de comunicações ponta a ponta para cada um dos sistemas com 
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quem deseja comunicar. Desta forma, a introdução de SOA introduziu redução de complexidade e de 

custos de desenvolvimento de serviços e de integrações de sistemas. 

2.4.2.1 API REST 

Das APIs usadas, a API REST é a mais conhecida e encontra-se presente em todos os softwares que 

possuem capacidades de comunicar com outros sistemas (Massé, 2011). Uma API (Application 

Programming Interface), “expõe um conjunto de data e funções para facilitar interações entre 

programas e permitir a troca de informação entre eles” (Massé, 2011). Uma web API, representada na 

Figura 11, é uma API que se encontra num servidor web que recebe pedidos de clientes e responde, 

suportando assim o serviço web. 

 

Figura 11- Funcionamento de uma API web (Massé, 2011, p.6). 

As APIs que seguem as diretrizes arquiteturais REST, são conhecidas como APIs REST. Os 

constrangimentos para uma API ser considerada REST, de acordo com Massé (2011), são: cliente-

servidor, interface uniforme, sistemas por camadas, cache, ausência de estados e código on-demand. 

As mensagens são enviadas usando o protocolo HTTP e o formato de dados escolhido é, 

geralmente, JSON, podendo também utilizar XML (Massé, 2011). 

2.4.2.2 API SOAP 

De acordo com Snell et al. (2001), SOAP é um protocolo usado para definir as mensagens para a 

comunicação entre aplicações através de serviços web. SOAP é uma linguagem mais restritiva uma 

vez que depende de XML, na medida em que as mensagens seguem regras do standard XML 

bastantes específicas. Uma API que siga as estas diretrizes é denominada uma API SOAP. A 

desvantagem do uso deste protocolo é que, devido à estrutura rígida das mensagens, o tamanho das 

mensagens será constante, o que torna mais complexa a interpretação do conteúdo destas devido ao 

elevado número de campos preenchidos. 

Massé (2011) indica que este mesmo facto é o que leva a uma maior popularidade de comunicações 

REST, dado que devido ao tamanho de mensagem variável, mensagens REST podem ocupar menor 

largura de banda do que a mesma mensagem usando SOAP. Fredrich (2012) também indica que as 

APIs SOAP são mais complexas do que REST devido à necessidade de aprender WSDL e devido ao 

versionamento, uma vez que as APIs REST possuem uma interface mais simples e devido ao facto 

de o corpo ser em JSON simplifica o versionamento e a interoperabilidade pois não os dados não 

possuem tipos, sendo todos strings. 

2.4.3 Enterprise Service Bus (ESB) 

Um enterprise service bus (ESB) é um software intermediário para a integração entre aplicações com 

arquiteturas complexas, sendo que é realizado de acordo com os princípios de uma arquitetura 

orientada a serviços. De acordo com Zdun (2005), um ESB aplica a topologia de bus usada em EAI e 
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aplica-o de acordo com elementos de SOA, onde, através de adaptadores, as interfaces dos serviços 

são ligadas ao bus. 

Devido às funcionalidades de queueing e de rollback o enterprise service bus apresenta uma grande 

capacidade de escalabilidade. As aplicações comunicam com o software de ESB e essa informação é 

traduzida (ou até transformada caso necessário) e transmitida à aplicação com a qual se deseja 

comunicar. Como representado na Figura 12, as aplicações comunicam umas com as outras através 

do ESB, sendo que caso existam mudanças na aplicação A basta alterar a sua ligação com o ESB. 

Deste modo, o uso de um enterprise service bus apresenta uma maior flexibilidade perante arquiteturas 

tradicionais SOA, isto é, que não usam softwares intermediários (Zdun, 2005). 

  

 

Figura 12- Cada uma das aplicações pode comunicar com as restantes três através da utilização de um enterprise 

service bus. 

2.4.3.1 WSO2 Enterprise Integrator   

O WSO2 Enterprise Integrator, desenvolvido pela WSO2, é uma solução open source de integração, 

que funciona principalmente como um enterprise service bus que, apoiado por outras tecnologias, 

contribui para uma experiência melhorada para o utilizador. Uma das tecnologias auxiliares é o WSO2 

Business Process Server, referido na Secção 2.1.3.2, sendo neste produto referido como perfil 

Business Process. “O produto WSO2 EI pode ser usado para gerir fluxos de integração de curta 

duração e sem estados (utilizando o perfil de ESB), tal como processos de negócio de longa duração 

e com estados (utilizando o perfil Business Process). O produto também inclui o perfil Analytics 

separado para uma monitorização compreensiva, um perfil Message Broker (WSO2 MB) que pode ser 

utilizado para troca fiável de mensagens, um perfil Micro Integrator, tal com também o perfil WSO2 

MSF4j, que pode ser utilizado para correr micro serviços em fluxos de integração” (WSO2,2018). 

A Figura 13 retrata o tratamento realizado pelo perfil de ESB do WSO2 Enterprise Integrator a uma 

mensagem, desde que é enviada por uma aplicação até que esta é enviada à aplicação destinatária, 

tendo em conta que o perfil de ESB é o perfil principal deste produto. Assim, o transporte recebe a 

mensagem da aplicação, de acordo com o protocolo utilizado, e envia esta para a framework de 

mediação, composta por canais que garantem segurança e que a mensagem não será perdida (é 

armazenada e só é apagada quando o seu envio foi bem-sucedido) e por uma camada de mediadores 
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que realizam o redireccionamento e as transformações designadas à mensagem, através de fluxos pré-

determinados pelo utilizador. (WSO2, 2018). 

 

Figura 13- Arquitetura do perfil de ESB do WSO2 Enterprise Integrator (WSO2,2018). 

 

Após esta mediação, a mensagem chega ao transporte de saída, que a envia para o destinatário de 

acordo com o protocolo pretendido, tendo em conta que o destinatário pode ser indicado através da 

mensagem ou da sequência de mediação utilizada, sendo designado de endpoint da mensagem. 

Podendo gerir a ligação entre várias aplicações, o WSO2 Enterprise Integrator é uma solução escalável 

e segura para integração entre aplicações, para além de ser open source. Atualmente encontra-se na 

versão 6.3.0 e é utilizada por clientes como a Uber (WSO2, 2018). 

3 Análise do Problema 

Como referido na Secção 1.2, a gestão documental e os processos de negócio, constituem 

componentes importantes do negócio, que conferem benefícios às organizações quando corretamente 

utilizados. Desta forma é necessário de definir uma solução para o correto desenvolvimento e 

implementação de um sistema de gestão documental face à gestão dos processos de negócios 

existentes nas organizações, de modo a que esta interação, juntamente com a aplicação das restantes 

práticas para a aplicação da gestão documental, resulte em benefícios para o negócio.  

Com esta definição, será identificado como desenvolver e implementar um sistema de gestão 

documental, que irá conduzir à identificação do papel da gestão documental no negócio e, 

consequentemente, do seu enquadramento relativamente aos processos de negócio e à gestão destes. 

Um sistema de gestão documental, relativamente a requisitos e estrutura base, deve-se encontrar de 

acordo com standards tal como o MoReq2010, sendo que este indica, como na Secção 2.2.1, que 

poderão ser adicionados serviços adicionais, tal como um módulo de workflow, que permite a 

otimização e organização de tarefas relacionadas com o tratamento de documentos. Este módulo 

serviria também como uma automatização de atividades presentes em processos de negócio. Por esse 

motivo, é necessária a definição de requisitos e da arquitetura para um módulo de workflow funcional 

como um componente de um sistema de gestão documental. 
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O desenvolvimento de um módulo de workflow que suporte tarefas atribuídas ao sistema de gestão 

documental auxiliará no desenvolvimento deste, como também irá permitir a sua implementação em 

consonância com os processos de negócio e cultura a organização. 

De modo a adereçar o problema de como realizar a definição e implementação de um sistema de 

gestão documental, foi realizado trabalho relativo ao GfiDoc, a solução de gestão documental 

desenvolvida pela Gfi, juntamente com a equipa de desenvolvimento do GfiDoc. O trabalho em causa 

diz respeito ao módulo de workflow que o GfiDoc possui, que utiliza a framework SmartObject e motor 

de execução de gestão de workflows do sistema K2, como indicado na Secção 2.2.5, que a Gfi deseja 

modificar. Esta decisão de substituir a tecnologia do módulo diz respeito a dois problemas principais 

identificados: 

Falta de Flexibilidade. Dado que a interface utilizada para o módulo de workflow do GfiDoc é uma 

framework denominada de SmartObject, que envia e processa todas as ações sobre a interface para o 

K2, como ilustrado na Figura 14. Esta dependência no sistema K2 introduz um problema de lock-in, 

uma vez que impossibilita que a interface seja utilizada com outro motor de workflow, condicionando 

os clientes que utilizem o GfiDoc e o seu módulo a utilizar como ferramenta de gestão de processos de 

negócio o K2. Caso organizações já possuam um outro sistema em utilização, poderia ser vantajosa a 

utilização simultânea do K2 e deste sistema, sendo que, nas condições apresentadas, o módulo de 

workflow do GfiDoc não confere essa capacidade. 

 

 

Figura 14 – Diagrama de componentes do módulo de workflow que utiliza a framework SmartObject do K2. 

 

Preço do K2. Como referido, o módulo de workflow apresenta-se dependente da utilização da 

ferramenta K2 BPM. Dado que esta ferramenta apresenta um custo de aquisição de licença, apresenta 

custos adicionais que poderão ser incomportáveis para algumas organizações, limitando o seu leque 

de clientes. 

 

Para além destes dois problemas, o módulo de workflow apresenta um tempo de resposta superior ao 

desejado pela Gfi, uma vez que, para cada ação aplicada ao módulo, o K2 processa a ação, atualiza a 

sua interface e depois atualiza a interface, através da framework do K2 presente no GfiDoc, 

condicionando o controlo que o GfiDoc tem sobre a interface do seu módulo de workflow. 
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4 Solução Proposta 

De modo a solucionar o problema apresentado, é necessário desenvolver uma solução que permita 

que, a partir de um conjunto de motores de workflow disponibilizados, escolher qual o motor a utilizar 

para suportar o módulo de workflow do GfiDoc. Utilizando um enterprise service bus, que como referido 

na Secção 2.4.3 apresenta capacidades de transformação e redireccionamento de mensagens, será 

possível conferir flexibilidade na escolha de um motor de workflow específico. De modo a solucionar o 

problema do preço da solução a melhor solução seria recorrer à utilização que sistemas com custos de 

aquisição baixos ou até sistemas open source. 

4.1 Arquitetura Proposta 

Este trabalho propõe a substituição do módulo de workflow do GfiDoc por um composto por um ou mais 

sistemas de gestão de workflows. A flexibilidade do GfiDoc comunicar com um ou mais motores de 

gestão de workflows será conferida através da utilização de um enterprise service bus, que mediará e 

monitorizará as mensagens trocadas. A arquitetura proposta, ilustrada na Figura 15 é alcançada 

através do desenvolvimento de uma API REST no Enterprise service bus (WF_API), e da utilização de 

serviços no GfiDoc e das API REST presentes em cada um dos sistemas de gestão de processos de 

negócio, cujos motores se encontram ilustrados, permitindo assim resolver os problemas identificados 

com a integração com o sistema K2. O back end que comunica com o módulo de workflow do GfiDoc 

foi denominado de camada de negócio. 

 

Figura 15- Arquitetura proposta para a camada de negócio do módulo de workflow. 

Com a utilização desta camada de negócio, podem ser utilizados vários motores de workflow 

simultaneamente ou então apenas um, sendo ambas interações realizadas simultaneamente através 

de uma única API, semelhante ao trabalho referido na Secção 2.1.4. Dado que a transformação e 

redireccionamento de mensagens é uma capacidade existente no enterprise service bus, a utilização 

do WSO2 Enterprise Integrator, é mais barata em termos de custo, uma vez que este é um sistema 
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open source. De modo a testar a funcionalidade da camada de negócio, foi prevista a comunicação do 

perfil de ESB do WSO2 EI com dois motores: Bonita e WSO2 Business Process Server. 

A escolha da utilização de dois motores deve-se ao facto de comprovar a flexibilidade que o ESB irá 

introduzir à solução durante o desenvolvimento.  

Ao utilizar dois motores de sistemas open source como os primeiros a serem desenvolvidos para a 

camada de negócio, é devido à razão de estes sistemas geralmente apresentam limitações em termos 

de funcionalidades em comparação com sistemas com custos de aquisição associados. Assim, se for 

possível desenvolver a camada de negócio como sendo um back end funcional para o módulo de 

workflow utilizando apenas sistemas open source numa fase inicial, o acréscimo de motores pagos não 

irá, teoricamente, afetar o funcionamento da camada de negócio. A introdução de motores de workflow 

adicionais é uma possibilidade que necessita de ser tida em conta durante o desenvolvimento, dado 

que não é uma certeza para o futuro do módulo de workflow do GfiDoc, mas que pode vir a ser 

necessária devido a imposição por parte de organizações. 

4.2 Funcionalidades 

Através do estudo das funcionalidades possíveis de realizar através das API REST de sistemas de 

gestão de processos de negócio presentes no mercado como o Bonita e o WSO2 Business Process 

Server e das referidas na Secção 2.1.4 foram definidas as funcionalidades necessárias ao correto 

funcionamento do módulo de workflow, que representam os serviços e as funcionalidades da API REST 

a desenvolver na camada de negócio. Os casos de uso, em que cada um corresponde a uma 

funcionalidade, encontram-se ilustrado na Figura 16, e encontram-se detalhados na Tabelas 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10. 

 

Figura 16 – Diagrama de casos de uso da Interação do GfiDoc com a camada de negócio. 
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Tabela 1 – Descrição do caso de uso “Listar Workflows”. 

Nome Listar Workflows 

Sumário Envio do GfiDoc de mensagem para listagem de todos os workflows. 

Racional O GfiDoc requere a um motor da camada de negócio a listagem de todos os 

workflows que podem ser instanciados. 

Ator GfiDoc::Módulo de Workflow 

Pré-Condição  

Cenário principal 1. O GfiDoc envia uma mensagem para a camada de negócio, que é processada 

pelo ESB e enviada para o motor desejado. 

2. O motor processa o pedido à sua API REST e responde ao ESB. 

3. O GfiDoc recebe do ESB uma listagem de todos os workflows. 

Cenários alternativos 1. No passo 3, caso não existam workflows modelados, o GfiDoc recebe uma lista 

vazia. 

Pós-Condições O GfiDoc recebeu uma lista de workflows. 

 

Tabela 2 - Descrição do caso de uso “Iniciar Workflow”. 

Nome Iniciar Workflow 

Sumário Envio do GfiDoc de mensagem para a instanciação de um workflow. 

Racional O GfiDoc requere a um motor da camada de negócio a instanciação de um workflow. 

Ator GfiDoc::Módulo de Workflow 

Pré-Condição Conhecimento do identificador do workflow, através de uma listagem. 

Cenário principal 1. O GfiDoc envia uma mensagem para a camada de negócio, que é processada 

pelo ESB e enviada para o motor desejado. 

2. O motor processa o pedido à sua API REST e uma instância é gerada. 

3. Inclui o caso de uso “Aviso de workflow iniciado” e o caso de uso “Aviso de nova 

tarefa pendente”. 

4. O motor responde ao ESB, que responde ao GfiDoc com o identificador da 

instância de workflow gerada. 

Cenários alternativos  

Pós-Condições Uma instância de um workflow foi gerado e o GfiDoc recebeu o aviso que esta foi 

iniciada e do identificador da nova tarefa pendente. 

 

Tabela 3 - Descrição do caso de uso “Atribuir tarefa a utilizador”. 

Nome Atribuir tarefa a utilizador 

Sumário Envio do GfiDoc de mensagem para a atribuição de um utilizador a uma tarefa 

Racional O GfiDoc requere a um motor da camada de negócio a atribuição de um utilizador a 

uma tarefa, de modo a que este a possa realizar. 

Ator GfiDoc::Módulo de Workflow 

Pré-Condição Conhecimento do identificador da tarefa. 

Cenário principal 1. O GfiDoc envia uma mensagem para a camada de negócio, que é processada 

pelo ESB e enviada para o motor desejado. 

2. O motor processa o pedido à sua API REST e a tarefa fica atribuída ao utilizador 

especificado. 

3. O motor responde ao ESB, que responde ao GfiDoc. 

Cenários alternativos  

Pós-Condições A tarefa fica atribuída ao utilizador, que é o único que a pode realizar. 
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Tabela 4 - Descrição do caso de uso “Realizar tarefa”. 

Nome Realizar tarefa 

Sumário Envio do GfiDoc de mensagem para a realização de uma tarefa. 

Racional O GfiDoc requere a um motor da camada de negócio a realização de uma tarefa, 

com as variáveis associadas à tarefa a serem enviadas na mesma mensagem. 

Ator GfiDoc::Módulo de Workflow 

Pré-Condição Conhecimento do identificador da tarefa e ser o utilizador associado à tarefa a enviar 

a mensagem. 

Cenário principal 1. O GfiDoc envia uma mensagem para a camada de negócio, que é processada 

pelo ESB e enviada para o motor desejado. 

2. O motor processa o pedido à sua API REST e a tarefa é realizada como as 

variáveis associadas. 

3. Inclui o caso de uso “Aviso de tarefa realizada” e o caso de uso “Aviso de nova 

tarefa pendente”. 

4. O motor responde ao ESB, que responde ao GfiDoc. 

Cenários alternativos 1. No passo 3, caso a tarefa seja seguida de um evento de fim, inclui o caso de uso 

“Aviso de workflow terminado” em vez do caso de uso “Aviso de nova tarefa 

pendente”. 

Pós-Condições A tarefa é realizada e o GfiDoc recebe o identificador na nova tarefa pendente. 

 

Tabela 5 - Descrição do caso de uso “Cancelar instância de workflow”. 

Nome Cancelar instância de workflow 

Sumário Envio do GfiDoc de mensagem para o cancelamento de uma instância. 

Racional O GfiDoc requere a um motor da camada de negócio o cancelamento de uma 

instância que ainda não terminou. 

Ator GfiDoc::Módulo de Workflow 

Pré-Condição Conhecimento do identificador da instância de workflow a cancelar. 

Cenário principal 1. O GfiDoc envia uma mensagem para a camada de negócio, que é processada 

pelo ESB e enviada para o motor desejado. 

2. O motor processa o pedido à sua API REST e a instância é cancelada. 

3. Inclui o caso de uso “Aviso de workflow terminado”. 

4. O motor responde ao ESB, que responde ao GfiDoc. 

5. O GfiDoc elimina a tarefa pendente associada à instância cancelada. 

Cenários alternativos  

Pós-Condições A instância é cancelada. 

 

Tabela 6 - Descrição do caso de uso “Suspender/Ativar criação de instância de um workflow”. 

Nome Suspender/Ativar criação de instância de um workflow 

Sumário Envio do GfiDoc de mensagem para a suspensão/ativação de um workflow. 

Racional O GfiDoc requere a um motor da camada de negócio a suspensão ou ativação de 

workflow específico, ficando esta incapaz de gerar instâncias (se for suspenso) ou 

ganhar novamente a capacidade de gerar instâncias (se for ativado). 

Ator GfiDoc::Módulo de Workflow 

Pré-Condição Conhecimento do identificador do workflow. 

Cenário principal 1. O GfiDoc envia uma mensagem para a camada de negócio, que é processada 

pelo ESB e enviada para o motor desejado. 

2. O motor processa o pedido à sua API REST e o workflow é suspenso. 

3. O motor responde ao ESB, que responde ao GfiDoc. 

Cenários alternativos 1. No passo 2, caso de trate da ativação de um workflow este fica ativo. 

Pós-Condições O workflow ficou suspenso/ativo. 
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Tabela 7 - Descrição do caso de uso “Aviso de workflow iniciado”. 

Nome Aviso de workflow iniciado 

Sumário O motor envia para o GfiDoc o aviso que uma instância foi gerada. 

Racional O motor, resultante de uma ação realizada pelo GfiDoc, envia uma mensagem a 

notificar o GfiDoc que uma instância de um workflow foi gerada. 

Ator Camada de Negócio 

Pré-Condição  

Cenário principal 1. O motor envia uma mensagem para o ESB a avisar da geração de uma nova 

instância. 

2. O ESB reencaminha para o GfiDoc a mensagem, que contém as informações 

sobre a instância. 

Cenários alternativos  

Pós-Condições O GfiDoc toma conhecimento da geração de uma nova instância de um workflow. 

 

Tabela 8 - Descrição do caso de uso “Aviso de nova tarefa pendente”. 

Nome Aviso de nova tarefa pendente 

Sumário O motor envia para o GfiDoc o aviso que existe uma nova tarefa pendente. 

Racional O motor, resultante de uma ação realizada pelo GfiDoc, envia uma mensagem a 

notificar o GfiDoc que nova tarefa se encontra pendente. 

Ator Camada de Negócio 

Pré-Condição  

Cenário principal 1. O motor envia uma mensagem para o ESB a avisar da nova tarefa pendente. 

2. O ESB reencaminha para o GfiDoc a mensagem, que contém as informações 

sobre a tarefa. 

Cenários alternativos  

Pós-Condições O GfiDoc toma conhecimento que uma nova tarefa se encontra pendente. 

 

Tabela 9 - Descrição do caso de uso “Aviso de tarefa realizada”. 

Nome Aviso de tarefa realizada 

Sumário O motor envia para o GfiDoc o aviso que uma tarefa foi realizada. 

Racional O motor, resultante de uma ação realizada pelo GfiDoc, envia uma mensagem a 

notificar o GfiDoc que uma tarefa foi realizada. 

Ator Camada de Negócio 

Pré-Condição  

Cenário principal 1. O motor envia uma mensagem para o ESB a avisar que uma tarefa foi realizada. 

2. O ESB reencaminha para o GfiDoc a mensagem, que contém as informações 

sobre a tarefa. 

Cenários alternativos  

Pós-Condições O GfiDoc toma conhecimento que uma tarefa foi realizada. 

 

Tabela 10 - Descrição do caso de uso “Aviso de workflow terminado”. 

Nome Aviso de workflow terminado 

Sumário O motor envia para o GfiDoc o aviso que uma instância terminou 

Racional O motor, resultante de uma ação realizada pelo GfiDoc, envia uma mensagem a 

notificar o GfiDoc que uma instância de um workflow terminou. 

Ator Camada de Negócio 

Pré-Condição  

Cenário principal 1. O motor envia uma mensagem para o ESB a avisar que a instância terminou. 

2. O ESB reencaminha para o GfiDoc a mensagem, que contém as informações 

sobre a instância. 

Cenários alternativos  

Pós-Condições O GfiDoc toma conhecimento que uma instância de um workflow terminou. 
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A sequência de mensagens definida para o funcionamento da camada de negócio segue uma 

metodologia de cliente-servidor, onde, para cada caso de uso referido na Figura 16 e que tem como 

ator o módulo de workflow do GfiDoc, existirá um serviço feito pelo GfiDoc à API da camada de negócio, 

que fará o mesmo pedido ao motor de BPM desejado, que depois de processar a mensagem irá enviar 

uma mensagem de volta ao enterprise service bus, que a reencaminha para o GfiDoc, como ilustrado 

na Figura 17. 

A Gfi decidiu dividiu o trabalho a realizar em fases de desenvolvimento, onde cada uma aborda 

workflows com diferentes necessidades, e que vão resultando numa maior complexidade à solução 

com a realização de cada fase. 

 

 

 

Figura 17 – Diagrama de sequência para a interação desejada entre o GfiDoc e a camada de negócio. 

4.2.1 Fase 1 - Encaminhamento para uma entidade externa 

Para a implementação desta fase, realizou-se a implementação sem a utilização de um motor de 

workflow, isto é, sem a comunicação com o Enterprise service bus e sistema de gestão de processos 

de negócio. Desta forma, foi implementada a lógica diretamente no GfiDoc de um workflow que recebe 

um formulário e que consiste numa única atividade de confirmação para a expedição do documento em 

causa, como ilustrado na Figura 18. Na Tabela 11 encontram-se os requisitos definidos para o 

desenvolvimento desta funcionalidade do módulo de workflow do GfiDoc. 
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Tabela 11- Requisitos definidos para a fase 1 do desenvolvimento do módulo de workflow. 

Identificador do Requisito Descrição do Requisito 

Requisito 1 Permitir que qualquer utilizador com permissão possa enviar um 

documento para uma entidade externa. 

Requisito 2 Disponibilizar uma lista de documentos a expedir para um grupo 

de utilizadores correspondente ao expediente. 

Requisito 3 Permitir a escolha de uma entidade externa, com a respetiva 

morada, para determinar qual o destino do documento. 

Nota: Esta entrega é efetuada para os correios (CTT). 

Requisito 4 A estrutura de dados deve possibilitar a parametrização da 

solução, permitindo, por exemplo, o registo de metadados 

adicionais, tais como, se a expedição deve ser com aviso de 

receção, qual o custo de expedição. 

Requisito 5 O envio para a entidade externa deve ficar registado em histórico. 

Nomeadamente a data de envio para o exterior, quem efetuou a 

expedição e a morada de destino. 

 

 

Figura 18– Workflow de encaminhamento para entidades externa (Gfi, 2017). 
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4.2.2 Modelo de dados 

De modo a que a informação relativa à execução de atividades e workflows possam ser armazenadas 

no GfiDoc, foram adicionadas duas novas entidades ao modelo de dados do GfiDoc, que se encontrava 

de acordo com a base do MoReq2010, tendo em conta que este standard não inclui gestão de 

workflows. Estas entidades, denominadas de Workflow e Task, foram introduzidas com as relações 

ilustradas na Figura 19, onde as entidades adicionadas possuem bordas vermelhas, que permitem a 

associação de workflows e as suas atividades a documentos e agregações. Por motivos de 

confidencialidade, não podem ser revelados mais pormenores relativos ao modelo de dados do GfiDoc. 

 Para cada uma das novas entidades adicionadas, foram adicionados atributos que garantem que o 

GfiDoc mantenha uma gestão documental adequada, tal como o armazenamento de metadados 

relativos a workflows e tarefas. 

 

Figura 19– Diagrama de domínio que representa as duas entidades adicionadas (bordas vermelhas) ao modelo 

de dados do GfiDoc. 

 

4.2.3 Interface de utilizador 

A interface do GfiDoc, que anteriormente baseava-se na framework SmartObjects do K2, foi substituída 

por uma independente do K2. Esta nova interface, aliada ao novo modelo de dados permite que toda 

a informação presente no módulo, quer em termos de documentos e metadados como também de 

workflows, possa ser armazenada e manipulada totalmente pelo GfiDoc. A Figura 20 ilustra a lista de 

workflows pendentes, agindo como um portal de gestão destes, enquanto que a Figura 21 representa 

um formulário que, ao ser preenchido, dará início a um workflow de encaminhamento, como o 

representado na Figura 18, para a entidade respetiva aos dados inseridos no formulário. 
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Figura 20– Interface de utilizador desenvolvida no GfiDoc, substituindo a da Figura 9. 

 

 

Figura 21– Formulário de dados para a realização do encaminhamento para entidade externa. 

 

A fase 1 finalizou com o desenvolvimento do workflow de encaminhamento externo no GfiDoc, da 

interface de utilizador melhorada e do novo modelo e dados. Assim, com o desenvolvimento realizado 
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nesta fase, o GfiDoc é capaz de processar um workflow simples e a interação deste com os utilizadores 

de forma independente do sistema K2 e de outros motores de workflow. 

4.3 Fase 2 – Encaminhamento ad hoc 

Ao contrário da fase anterior, a implementação desta fase será efetuada com suporte da camada de 

negócio, acrescentado capacidades de encaminhamento interno como envio de notificação por email, 

gestão de prazos e alertas e da implementação de protocolos de comunicação. 

Nesta fase, os workflows encontrar-se-ão modelados em sistemas de gestão de processos de negócio, 

sobre a forma do standard BPMN 2.0. Nesta fase foi necessário de definir os sistemas de gestão de 

processos de negócio a analisar, tal como escolher a tecnologia de Enterprise service bus a 

implementar. 

4.3.1 Escolha de Tecnologias 

Para a tecnologia de Enterprise service bus, foi escolhida a utilização do produto WSO2 Enterprise 

Integrator, uma vez que é uma solução open source que garante uma experiência de integração de 

sistemas completa, sendo que existirá um maior destaque para o perfil de ESB do produto. Este perfil 

de ESB permite, através da utilização da interface gráfica possibilitada pela utilização do sistema 

Eclipse, a modelação gráfica de fluxos de integração, que podem ser lançados num servidor através 

de uma aplicação composta, que recebe pedidos de acordo com os fluxos indicados. Alternativamente, 

o fluxo pode ser desenvolvido através da edição de um ficheiro XML, que ao ser submetido através da 

interface de utilizador do servidor do perfil de ESB, disponibiliza o fluxo de integração. Para a escolha 

dos sistemas de gestão de processos de negócio a analisar e implementar nesta fase de 

desenvolvimento, para ser adequado à camada de negócio, um motor de gestão de workflow deve de 

corresponder aos requisitos definidos na Tabela 12. 

 

Tabela 12- Requisitos definidos para a fase 2 do desenvolvimento do módulo de workflow. 

Identificador do Requisito Descrição do Requisito 

Requisito 1 Efetuar o desenho do circuito com o recurso a uma ferramenta gráfica, 

compatível com a notação BPMN 2.0; 

Requisito 2 Efetuar o processamento do workflow pelo respetivo motor de forma 

autónoma e interagir com o GfiDoc para entregar os resultados dessa 

execução; 

Requisito 3 Apresentação do estado de um circuito através da apresentação de 

forma gráfica; 

Requisito 4 Manter a independência do motor de BPM, de forma a facilitar 

intercambio do motor de BPM, com o menor esforço em termos de 

desenvolvimento; 

Requisito 5 Permitir que o workflow possa ser alimentado por mais de que um 

motor 
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Dado que a camada de negócio constitui uma solução open source, foi escolhida a utilização dos 

sistemas de gestão de processos de negócio Bonita 7.6 (edição Community) e WSO2 Business Process 

Server 3.6.0, estando o último incluído no produto WSO2 Enterprise Integrator. Para além de serem 

open source, também possuem APIs REST que permitem realizar as funcionalidades indicadas na 

Secção 4.2. 

Como ilustrado na Tabela 13, a utilização conjunta do perfil de ESB e do WSO2 Business Process 

Server permite a realização dos requisitos na Tabela 12. Todavia, foi escolhida realizar para já a 

integração com o Bonita também de modo a que a API a desenvolver no Enterprise service bus e 

respetivos fluxos de integração sejam flexíveis para mais motores de gestão de workflow, caso contrário 

poderia assemelhar-se a uma ligação ponta a ponta e dificultar futuras adições de mais motores à 

camada de negócio. 

 

Tabela 13- Análise dos requisitos realizados com a utilização das tecnologias da camada de negócio. 

 Bonita WSO2 Business 

Process Server 

WSO2 Enterprise Integrator – Perfil 

de ESB 

Requisito 1 Sim Sim Não 

Requisito 2 Sim Sim Não 

Requisito 3 Não Sim Não 

Requisito 4 Não Não Sim 

Requisito 5 Não Não Sim 

 

4.3.2 Definição do comportamento das comunicações 

A maioria das comunicações terá como cliente o GfiDoc, que para cada execução de uma 

funcionalidade, existirá a receção de uma mensagem por parte do WSO2, que irá modificar a 

mensagem e enviá-la para o endpoint respetivo, com base no motor de gestão de workflow escolhido 

e referido na mensagem. As mensagens seguirão uma metodologia REST e serão enviadas 

respeitando o protocolo HTTP, dado este ser o mais utilizado para comunicação com APIs REST. As 

mensagens enviadas pelo GfiDoc conterão um URL para a API REST desenvolvida no WSO2, um 

header a indicar o software de BPM destinatário da mensagem e um corpo definido que conterá as 

informações necessárias à realização da funcionalidade desejada, distinguida através do URL e do 

método HTTP da mensagem, como ilustrado na Figura 22. O corpo das mensagens que o WSO2 

recebe do GfiDoc seguirão o formato XML, enquanto que as mensagens que chegarão aos sistemas 

de BPM seguirão o formato de JSON. 
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Figura 22 – Diagrama de sequência das mensagens definidas. 

 

Da parte dos sistemas de BPM pertencentes à camada de negócio, para além de necessitarem de 

processar os pedidos do GfiDoc intermediados pelo ESB, também devem, de modo a respeitarem o 

Requisito 2 da Tabela 3, de terem a capacidade de informarem o GfiDoc aquando a ocorrência de 

quatro eventos já referidos e ilustrados na Figura 23. Estes quatro eventos, representados pelos casos 

de uso da Tabela 7,8,9 e 10 representam o início de uma instância de workflow, o início de uma nova 

tarefa, a realização de uma tarefa e o fim de uma instância de um workflow, respetivamente. 

 

Figura 23– Os quatro eventos selecionados, dos seis possíveis, indicados com o contorno de maior espessura, a 

vermelho (Alfresco, 2018). 

De modo a estes eventos serem enviados para o GfiDoc, cada evento deve enviar os dados necessário 

à identificação e registo do evento, enviando adicionalmente um valor que identifique o motor que 
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originou o evento. A sequência definida para o envio de eventos encontra-se na Figura 24, onde apenas 

são considerados os valores “bonita” e “wso2_bps”, que indica o motor em causa. 

 

Figura 24 – Sequência para notificação dos eventos definidos na Figura 23. 

 

4.3.3 Perfil de ESB do WSO2 Enterprise Integrator 

Com base no estudo da semântica das APIs REST do Bonita e do WSO2 Business Process Server, 

juntamente com as funcionalidades propostas na Secção 2.1.4, foi desenvolvida a API REST no perfil 

de ESB do WSO2 EI, que se encontra no Apêndice B. Na Tabela 14 encontram-se detalhados cada 

um dos serviços da API desenvolvida para a camada de negócio. Seguindo as indicações de Fredrich 

(2012), os recursos onde são possíveis de aplicar ações são workflow e task, pertencente ao recurso 

bpmn, de modo a que sejam claros os URLs indicados. Os métodos foram definidos de acordo com o 

comportamento de cada serviço, isto é, como indica Fredrich (2012), métodos GET devem de ser 

utilizados para ler recursos, POST para criação de recursos, PUT para alteração de um estado de um 

recurso e DELETE para eliminar um recurso. 

Como ilustrado na Tabela 14, os serviços “Atribuir tarefa a utilizador” e “Realizar tarefa” possuem o 

mesmo URL e método HTTP, uma vez que o que distingue a ação a ser aplicada é a variável “Action”, 

presente no corpo da mensagem e que indica a ação a ser aplicada. Foi escolhida esta abordagem em 

vez de mudar o método de “Atribuir tarefa a um utilizador” para PUT, uma vez que Fredrich (2012) 

indica que métodos PUT devem ser idempotentes, que não se verifica, ao invés de métodos POST, 

que não são idempotentes, sendo este último o caso do serviço “Atribuir tarefa a um utilizador”. 

O serviço “Cancelar Instância” possui o método DELETE uma vez que, a nível dos motores, a instância 

é eliminada, sendo que nos GfiDoc ficará como cancelada, dado que o comportamento em ambos 

casos é semelhante relativamente ao funcionamento do módulo de workflow do GfiDoc. A API 

desenvolvida encontra-se detalhada no Apêndice B. 
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Tabela 14 – Serviços da API da camada de negócio. 

Serviços URL Método 

Listar Workflows http://<Host>:<Port>/bpmn/workflow GET 

Instanciar um 

workflow 

http://<Host>:<Port>/bpmn/workflow POST 

Atribuir tarefa a 

utilizador 

http://<Host>:<Port>/bpmn/task POST 

Realizar Tarefa http://<Host>:<Port>/bpmn/task POST 

Cancelar 

instância 

http://<Host>:<Port>/bpmn/workflow DELETE 

Suspender/Ativar 

instância 

http://<Host>:<Port>/bpmn/workflow PUT 

 

Através da utilização do WSO2 Developer Studio, acessível através do sistema Eclipse, foram 

desenvolvidos os fluxos de integração, que realizam o redireccionamento para o endpoint desejado e 

a transformação da mensagem de modo a que seja aceite pelo endpoint e que realize a ação desejada. 

Na Figura 25 é apresentado o fluxo de integração para a instanciação de um workflow, cujo XML 

correspondente aos fluxos de integração desenvolvidos encontra-se no Apêndice C. Todos os fluxos 

de integração desenvolvidos encontram-se no Apêndice D.  

Como é possível observar na Figura 25, é realizado um redireccionamento dependendo da variável 

passada no cabeçalho da mensagem, através de um mediador específico (mediador switch), que 

distingue as modificações necessárias à mensagem para que esta seja ajustada ás especificações do 

endpoint para onde será enviada a mensagem, tendo em conta que estas modificações são 

transparentes ao GfiDoc, que se limita a enviar uma mensagem com o formato desejado para a API da 

camada de negócio, presente no perfil de ESB do WSO2 EI. 

 

 

Figura 25- Fluxo de Integração modelado no WSO2 Developer Studio para a instanciação de um workflow. 

 

4.3.4 Bonita 

O Bonita, através da sua API REST, permite a comunicação com o GfiDoc, através da utilização do 

Enterprise service bus. A única modificação a realizar de modo a alcançar o comportamento desejado 
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com o GfiDoc é de como notificar da ocorrência dos eventos enunciados na Figura 23, tendo em conta 

que o conceito de listeners e de eventos não é acessível na versão open source do Bonita. Todavia, o 

Bonita possui um conector denominado do conector REST, que permite o envio de uma mensagem 

REST para um URL a especificar, escrito utilizando a linguagem Groovy. Desta forma é possível de 

enviar mensagens REST para o GfiDoc aquando a ocorrência dos eventos definidos.  

Um exemplo de um workflow ad hoc pretendido para a fase 2 foi modelado em BPMN e representa um 

processo com apenas uma atividade, que recebe dois parâmetros: destinatário e mensagem. Este 

workflow será utilizado para automatizar um encaminhamento interno simples, ao qual poderiam ser 

acrescentados alertas, utilizando eventos estipulados na notação BPMN 2.0. O workflow em causa 

encontra-se ilustrado na Figura 26, modelado no Bonita. 

 

 

Figura 26– Workflow ad hoc de envio de mensagem modelado no Bonita. 

 

4.3.5 WSO2 Business Process Server 

Este sistema, que utiliza o motor do sistema de gestão de processos de negócio do Activiti, da Alfresco, 

também contém uma API REST para comunicar com o WSO2 e, ao contrário da versão Community do 

Bonita, permite a utilização de listeners escritos em Java para serem acionados aquando a ocorrência 

dos eventos especificados. Desta forma, para utilizar este sistema na camada de negócio do módulo 

de workflow do GfiDoc, apenas é necessário modelar os workflows desejados e de associar os listeners 

para cada um dos quatro eventos desejados, associando a classes de listeners e especificando como 

destinatário o GfiDoc, enviando os dados referidos na Figura 24. 

Foi desenvolvido o mesmo workflow de envio de uma mensagem em BPMN modelado no Bonita, mas 

neste caso para ser executado pelo WSO2 Business Process Server. Uma vez que este sistema utiliza 

o motor de BPM do Activiti, o workflow é modelado através de um projeto Activiti, ao qual são 

associadas as classes dos listeners aos eventos desejados, como ilustrado na Figura 27. 
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Figura 27- Workflow de envio de mensagem modelado para ser instalado no WSO2 Business Process Server. 

 

4.3.6 Serviços do GfiDoc 

De modo a comunicar com a camada de negócio do módulo de workflow, constituída pelo perfil de ESB 

do WSO2 EI e pelos dois motores de gestão de workflows referidos anteriormente, o GfiDoc necessita 

de possuir serviços que comuniquem com a API da camada de negócio, tendo em conta que estes 

serviços tenderão a manter-se inalterados apesar da perspetiva futura de adição de mais sistemas de 

gestão de processos de negócio à camada de negócio do módulo de workflow do GfiDoc. Apesar da 

delineação do comportamento e das funcionalidades para a comunicação com a camada de negócio, 

os serviços do GfiDoc ainda se encontram em desenvolvimento. 

5 Concretização e Demonstração 

De modo a avaliar a camada de negócio desenvolvida, esta avaliação deve, em primeiro lugar, garantir 

que esta é funcional no sentido de permitir o funcionamento do módulo de workflow do GfiDoc. Para 

tal, foi desenvolvido um protótipo que irá ser utilizado para testar o correto funcionamento da camada 

de negócio e se esta é uma solução escalável, dado esta ser um requisito da Gfi de modo a que possa 

ser utilizada em organizações clientes. Garantindo que a camada de negócio garante o correto 

funcionamento como motor de gestão de workflow, mesmo quando esta recebe várias mensagens em 

simultâneo, esta pode ser utilizada pelo GfiDoc para suportar o seu módulo de workflow. 

Após a avaliação quantitativa da camada de negócio, deve de ser analisado de os problemas indicados 

na Secção 3 foram resolvidos com a solução proposta e a camada de negócio em si, em termos de 

aspetos a melhorar. 
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Para além da verificação dos problemas resolvidos, devem de ser identificados benefícios adicionais 

da camada de negócio, tanto para o módulo de workflow do GfiDoc como em termos de aplicações 

adicionais da camada de negócio. 

5.1 Protótipo 

De modo a testar a camada de negócio desenvolvida, e uma vez que os serviços do GfiDoc ainda não 

se encontram desenvolvidos, foi desenvolvido um protótipo funcional, cuja arquitetura se encontra na 

Figura 28, que utiliza um servidor que recebe mensagens segundo o protocolo HTTP e um sistema 

cliente REST, Postman, de modo a replicarem o funcionamento desejado para o GfiDoc. Este protótipo 

foi desenvolvido de modo a entender se esta camada de negócio seria adequada ao módulo de 

workflow e o esforço necessário a adicionar um sistema de gestão de processos de negócio à camada 

de negócio. 

Relativamente às métricas a avaliar, Ferme et al. (2015) definiu que a métrica indicadora para avaliar 

um sistema de gestão de workflow que utiliza a notação BPMN 2.0 é o throughput, ou seja, a 

disponibilidade de um sistema de receber um determinado número de pedidos por medida de tempo. 

A avaliação em relação ao throughput demonstra se o protótipo possui a capacidade de processar em 

simultâneo várias mensagens, enquanto que demonstra o correto funcionamento do protótipo caso 

nenhuma mensagem resulte nalgum erro.  

O throughput foi calculado para números crescentes de utilizadores simultâneos e, portanto, envios de 

mensagens em paralelo de 5, 25, 50, 75, 100, 125 e 150 utilizadores, encontrando-se sobre as mesmas 

condições que os testes realizados por Ferme et al. (2015). 

 

 

Figura 28- Arquitetura do protótipo desenvolvido, semelhante à da Figura 15, mas sem a utilização do GfiDoc. 

 

De modo a testar o protótipo de acordo com a metodologia referida, foi escolhido testar o envio de 

mensagens para o início de uma instância de um workflow para apenas o WSO2 Business Process 
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Server, utilizando o Enterprise service bus, cuja sequência de mensagens se encontra na Figura 29. 

Foi escolhido apenas utilizar um sistema de BPM dado que a sequência de mensagens é idêntica caso 

fosse escolhido utilizar o Bonita para testes. 

Para existir uma referência para comparação, também foi testado o envio das mesmas mensagens 

para o WSO2 Business Process Server sem a presença do enterprise service bus, simulando uma 

integração ponta a ponta com este sistema, dado não terem ainda sido realizados testes deste género 

relativamente à anterior integração do GfiDoc com o K2. Do diagrama de sequência ilustrado na Figura 

29, a única diferença é que as mensagens são diretamente enviadas para o sistema de gestão de 

processos de negócio, não passando assim pelo enterprise service bus, como ilustrado na Figura 30. 

 

 

Figura 29– Sequência de instanciação de um workflow com o protótipo da Figura 28. 

 

 

Figura 30– Sequência de instanciação de um workflow sem a utilização do protótipo. 
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5.2 Resultados 

5.2.1 Throughput 

Os resultados do teste sobre o protótipo relativamente ao throughput, obtidos através da utilização do 

sistema Jmeter, encontram-se na Figura 31 e permitem concluir que a camada de negócio do módulo 

de workflow do GfiDoc é adequada a ser utilizada como constituinte de um sistema de gestão de 

workflow. Para além de a camada de negócio suportar, sem erros, centenas de mensagens em 

simultâneo dado que apresenta sempre valores de throughput superiores com a utilização da camada 

de negócio desenvolvida ao caso de teste que não utiliza o perfil de ESB do WSO2 EI, a utilização de 

um Enterprise service bus como intermediário aumenta a disponibilidade para receção e tratamento de 

mensagens, tratando-se de uma solução escalável.  

É importante ter em conta que para os testes apenas foi utilizado como intermediário o perfil de ESB 

do WSO2 Enterprise Integrator. Caso tivesse sido utilizado o WSO2 Message Broker, que providencia 

a utilização de queues, e tivessem sido aplicadas otimizações às mensagens e aos servidores, que se 

encontravam a correr na mesma máquina, a discrepância observada na Figura 31 entre os casos de 

teste seria superior. Todavia, os resultados obtidos, sem as otimizações referidas encontram-se entre 

os dois casos de teste utilizados por Ferme et al. (2015), que são um sistema de gestão de workflow 

desenvolvido e especialmente otimizado para performance e um sistema de gestão de workflow 

presente no mercado.  

Desta forma, os resultados obtidos validam não apenas a utilização do perfil de ESB como também a 

própria camada de negócio desenvolvida, sendo necessário de correr novos testes aquando o cliente 

referido e servidor denominado servidor HTTP forem substituídos pelo GfiDoc. 

 

 

Figura 31- Gráfico a comparar os resultados de throughput dos testes realizados entre os casos de teste. 
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Para além dos valores de throughput calculados, os valores de latência de ambos os casos de teste, 

ilustrados na Figura 32, demonstram que a solução que utiliza o ESB apresenta uma latência menor 

do que o outro caso, sem a utilização do ESB. Apesar de não ser possível de retirar conclusões sobre 

o módulo através da latência, os valores apresentados são reduzidos, tendo em conta que a 

quantidade de mensagens enviadas em simultâneo chega a valores na casa das centenas. Para além 

de serem sempre inferiores à ligação ponta a ponta com o motor do sistema WSO2 Business Process 

Server, os valores de latência do protótipo desenvolvido aumentam a um ritmo muito inferior ao outro 

caso de tese. 

 

Figura 32 – Resultados para a latência entre ambos os casos de teste. 

 

5.2.2 Preço 

Apesar de não terem sido realizados testes desta natureza com o K2 com anterior módulo de workflow 

do GfiDoc, o facto de ter de ser o K2 a atualizar a interface em cima de ter de executar as ações 

necessárias, leva a assumir que a solução sugerida se apresenta como uma solução mais rápida à 

anterior, tal como mais barata. O facto de ser uma solução mais barata, uma vez que é composta por 

sistemas open source, resolve um dos problemas apresentados na Secção 3. 

Relativamente ao custo associado ao tempo de desenvolvimento, a camada de negócio desenvolvida 

apresenta um tempo de desenvolvimento superior à solução com o K2, pois dado serem tecnologias 

open source, o suporte que existe para estes é escasso e baseado em fórums de utilizadores e páginas 

de FAQ com um reduzido número de soluções. A solução para esta desvantagem é a aquisição de 

pacotes pagos de suporte, que mesmo assim apresentam custos menores que os custo de aquisição 

de sistemas pagos como o K2. 

Uma vez que a camada de negócio é uma solução open source, de acordo com Das et al. (2010), 

confere a esta camada de negócio do módulo as seguintes vantagens: 
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• Capacidade de testar antes de aquisição de outros sistemas que requerem licença com custos; 

• Poderá existir a aquisição de pacotes de suportes, que podem ou não ser necessários; 

• Devido a uma abordagem simples à metodologia SOA, estes sistemas são mais fáceis de 

utilizar; 

• Estes sistemas são mais focados em fornecer aos utilizadores facilidade de utilização e 

assumem a integração com sistemas de outros vendedores, devido à inexistência de 

desenvolvimento apressado; 

• A capacidade de aceder ao código fonte e o direito de o modificar; 

• O direito de redistribuir modificação e melhorias ao código; 

Em caso de utilização de servidores remotos em nuvem, a utilização do enterprise service bus escolhido 

serve como uma solução leve, dado que, apesar de poder vir a conter a informação de todos os fluxos 

de integração e de endpoints para vários sistemas de gestão de processo de negócio (dado que é 

expetável a adição da capacidade de comunicar com mais à camada de negócio) toda esta informação 

de mediação encontra-se num ficheiro XML, não produzindo uma carga elevada em termos de 

utilização do CPU e de memória. 

5.2.3 Flexibilidade 

Relativamente ao esforço necessário para adicionar um motor de gestão de workflow/sistema de gestão 

de processos de negócio à camada de negócio desenvolvida, o tempo de desenvolvimento irá estar 

maioritariamente concentrado na análise do sistema, sendo necessário de entender se possui todas as 

funcionalidades definidas para a camada negócio, e no caso de as possuir, se estas se encontram 

disponíveis para realizar através da sua API REST. Caso ambos os casos se verifiquem, é necessária 

uma análise das mensagens, dos endpoints a criar no perfil de ESB e que dados enviados para a API 

da camada de negócio necessitam de constar nas mensagens para os endpoints deste novo sistema. 

Esta análise, juntamente com a correção de erros provenientes do desenvolvimento dos fluxos de 

integração da API REST desenvolvida no perfil de ESB do WSO2 Enterprise Integrator, apresentam os 

esforços necessários à adição de um sistema à camada de negócio.  

O acréscimo de flexibilidade relativa à gama de escolhas dos motores a constar na camada de negócio 

também poderá levar a um condicionamento nas funcionalidades, dependendo se a API do sistema 

elegido suportar a realização de todas as funcionalidades implementadas no módulo de workflow. No 

caso de não suportar todas as funcionalidades serão desenvolvidas soluções alternativas, que irão 

resultar num acréscimo do tempo de desenvolvimento, ou o sistema não será elegível para constituir 

parte da camada de negócio, ou o sistema poderá ser implementado, mas nem todas as 

funcionalidades do módulo serão acessíveis para esse sistema específico. Contudo, as funcionalidades 

que não serão acessíveis através da API REST não serão consideradas fundamentais para o 

funcionamento do módulo. Funcionalidades como a instanciação de workflows e a execução de 

atividades poderão ser sempre realizadas a partir das API REST dos sistemas de BPM, sendo que os 

casos em que tal não se sucede será quando o sistema não possuir qualquer API, que exclui este 

sistema de ser integrado na camada de negócio do módulo de workflow em causa. 
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Não é previsto que os serviços do GfiDoc, depois de desenvolvidos, necessitem de modificações, 

apresentando-se esta camada de negócio como uma solução open source, adequada como sistema 

de gestão de workflow e flexível, evitando problemas de lock-in a vendedores e adereçando todos os 

problemas apresentados na Secção 3, servindo assim como uma melhoria ao módulo de workflow do 

GfiDoc sobre a implementação anterior com utilização do sistema K2.  

5.3 Novo módulo de workflow do GfiDoc 

A substituição da integração exclusiva com o sistema K2 por uma integração com uma camada flexível 

e open source, aliada ao desenvolvimento da interface e modelo de dados no GfiDoc, permite que este 

funcione independentemente de sistemas de gestão de processos de negócio específicos.  

O controlo que o GfiDoc detém sobre as ações realizadas, através da sua interface e dos dados que 

armazena relativamente à execução dos workflows, permitem que o GfiDoc possa gerar registos 

relativos às atividades e relativamente à utilização dos documentos que necessita de gerir.  

A disponibilidade de, simultaneamente e através de um único conjunto de serviços, o GfiDoc poder 

comunicar quer com WSO2 Business Process Server e Bonita, confere uma flexibilidade ao sistema 

que não existia anteriormente. 

Uma vez que o desenvolvimento foi focado em termos das funcionalidades identificadas, como é 

possível de observar pela Tabela 15, a denominada camada de negócio desenvolvida apresenta as 

mesmas funcionalidades fundamentais que o módulo com o sistema K2 permitia realizar. 

Relativamente às funcionalidades que existem no K2 e não podem ser realizadas com o novo módulo, 

a funcionalidade “Saltar de uma atividade para outra específica” não é concretizável através de quer 

do motor do Bonita, quer do motor do WSO2 Business Process Server, apesar de o Bonita permitir 

passar de uma atividade para a próxima sem que essa fosse executada, enquanto que a funcionalidade 

“Parar uma instância ativa” não é acessível através da API REST de ambos sistemas de BPM utilizados 

na camada de negócio, apesar de nestes existir a funcionalidade de suspender um workflow, ou seja, 

de impedir que sejam geradas instâncias desse workflow enquanto se mantiver suspenso. Desta forma, 

é possível de concluir que em termos de funcionalidade a camada de negócio desenvolvida não 

apresenta desvantagens perante o sistema K2. 

Do ponto de vista da funcionalidade “Monitorização de workflows”, esta funcionalidade, realizada 

principalmente pelo perfil de ESB do WSO2 Enterprise Integrator apresenta vantagens relativamente 

ao módulo anterior, dada a otimização neste sistema para a gestão e captura de mensagens. Após o 

desenvolvimento total do módulo de workflow do GfiDoc, este será testado numa organização que 

possuirá centenas de utilizadores a trabalhar em simultâneo no GfiDoc, de forma a testar o módulo 

desenvolvido a apurar potenciais otimizações a realizar ao módulo de workflow e consequente camada 

de negócio. 
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Tabela 15– Comparação das funcionalidades entre o sistema K2 BPM e a camada de negócio. 

Funcionalidades K2 Camada de negócio  

Gestão de 

instâncias 

Iniciar uma nova instância Sim Sim 

Saltar de uma atividade para 

outra específica 

Sim Não 

Parar uma instância ativa Sim Não 

Apagar uma instância ativa Sim Sim 

Gestão de 

workflows 

Modelar workflows Sim Sim 

Apagar workflows Sim Sim 

Atribuir atividades de instâncias 

ativas 

Sim Sim 

Gerir permissões de workflows Sim Sim 

Visualizar lista de todas instâncias 

criadas 

Sim Sim 

Monitorização de workflows Sim Sim 

 

5.4 Contributos 

Através do desenvolvimento realizado, foi desenvolvida uma arquitetura open source que serve como 

back end para um módulo de workflow, através da capacidade de, através de uma API, comunicar com 

sistemas de gestão de processos de negócio, nomeadamente com os seus motores que servem como 

motores de gestão de workflow. Assim, através desta camada é possível de utilizar as capacidades 

destes sistemas de forma a automatizar tarefas de processamento e de gestão de documentos, 

enquanto que o controlo do sistema de gestão documental sobre estas tarefas persiste, contribuindo 

para a garantia de uma gestão documental mais eficiente, uma vez que é reduzido o fator de erro 

humano e diminuído o tempo de acesso a documentos e de execução de tarefas pertencentes a 

workflows. A utilização de um enterprise service bus, que permite a flexibilidade de comunicar com 

vários sistemas através de um único conjunto de serviços, permite um menor esforço em termos de 

desenvolvimento de serviços e evita problemas como lock-in de vendedores, enquanto que também 

permite a monitorização de todas as mensagens que recebe e envia, permitindo a monitorização dos 

workflows com que o sistema de gestão documental interage. 

Esta camada, apesar se não ser uma situação aconselhada, permite também a interação de um sistema 

de gestão documental com um ou mais motores de gestão de processos de negócios em simultâneo. 

Esta interação, que é transparente para os utilizadores do GfiDoc devido à utilização do perfil de ESB 

do WSO2 Enterprise Integrator, poderá ser útil em casos de exceção, tal como durante o processo de 

migração de uma tecnologia de BPM para outra, permitindo uma transição mais suave entre sistemas 

em utilização. Contudo, não é esperado que seja uma prática adotada como norma, mas sim a 

existência de capacidade de um qualquer sistema de BPM poder ser utilizado para alimentar o módulo 

de workflow de um sistema.  

A camada de negócio desenvolvida também permite compreender como a execução e monitorização 

de workflows é realizada no contexto da gestão documental, e os benefícios que resultam para uma 

organização da automatização de workflows centrados em documentos. Até a modelação destes 

workflows nos sistemas de gestão de processos de negócio elegidos é realizada com a gestão 
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documental desejada pela organização, tratando-se de uma automatização centrada na gestão e na 

utilização de documentos, onde se encontra incluída a informação armazenada sobre a forma de 

registos, que comprovam a realização de ações.   

Dado que a API REST da camada de negócio não se encontra dependente dos serviços de um sistema 

de gestão documental específico, esta pode ser utilizada por outros sistemas que ou possuam um 

módulo de workflow ou desejem de realizar uma integração com sistemas que possuam capacidades 

de gestão de processos de negócio ou de workflow. 

6 Discussão 

6.1 Desenvolvimento a realizar no GfiDoc 

Como referido na Secção 4.3, o desenvolvimento realizado alcançou a fase 2, que contemplava a 

realização do módulo de workflow relativo a workflows denominados pela Gfi de ad hoc. Contudo, após 

a realização desta ainda irá existir uma fase 3, relativo a workflow estruturado, isto é, que estendem o 

âmbito de encaminhamento interno da fase 2 e permitem a personalização dos workflows modelados. 

Exemplos destes workflows são Guias de Remessa, Autos de eliminação e de interoperabilidade 

documental com a plataforma de Interoperabilidade na Administração Pública desenvolvida pela 

Agência para a Modernização Administrativa. Dado que a modelação destes workflows irá ser realizada 

em BPMN 2.0, é expectável que os desenvolvimentos adicionais a realizar sejam poucos, dado que o 

realizado na fase 2 irá corresponder à maioria dos requisitos para a execução destes workflows 

estruturados, que irão incluir elementos adicionais como gateways, até porque a execução destes 

elementos é realizada, em termos do motor do sistema, pela API do próprio sistema de gestão de 

processos de negócio. 

Na fase 2 do desenvolvimento, na Secção 4.3.2, foi indicada a definição do comportamento em termos 

de sequências de mensagens e da API desenvolvida no perfil de ESB do WSO2 Enterprise Integrator.  

Todavia, após o desenvolvimento do protótipo indicado na Secção 5.1, a Gfi definiu que o 

comportamento entre o GfiDoc e a camada de negócio desenvolvida seria diferente, dado que tinha 

iniciado o desenvolvimento dos serviços do GfiDoc, indicado na Secção 4.3.6. Os diagramas de 

sequência que a equipa do GfiDoc definiu para as funcionalidades identificadas encontram-se no 

Apêndice F e diferem do definido na Secção 4.3.2 em termos da sequência de mensagens na medida 

em que adota uma estratégia semelhante a polling. Desta forma a comunicação entre o GfiDoc e a 

camada de negócio irá basear-se na chamada recorrente de um serviço por parte do Enterprise service 

bus ao GfiDoc, que conterá um serviço que devolverá uma lista de itens pendentes, que o perfil de ESB 

identificará e, para cada item da lista, irá reencaminhar para o fluxo de integração correspondente. Este 

reencaminhamento será realizado com base na flag associada ao item, como indicado no Apêndice F. 

Apesar da aplicação de chamadas recorrentes, realizadas em intervalos de poucos segundos, possa 

indicar uma carga desnecessária no GfiDoc, até porque parte das listas retornadas pelo GfiDoc poderão 

estar vazias, a equipa do GfiDoc escolheu que a integração da camada de negócio com o GfiDoc 
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seguisse este comportamento pois considerou ser a mais benéfica para o correto funcionamento do 

módulo de workflow do GfiDoc. Apesar dos testes realizados na Secção 5.2 refletirem o bom 

funcionamento do protótipo desenvolvido, com um comportamento diferente do posteriormente 

delineado pela Gfi, a maior parte do desenvolvimento realizado será aproveitado, mantendo-se até a 

própria API definida no perfil de ESB, uma vez que as funcionalidades se mantêm inalteradas. Isto 

deve-se ao facto de o enterprise service bus possuir a capacidade de realizar, em intervalos de tempo 

a definir, o envio de uma mensagem e o tratamento da resposta a esta, chamada de scheduled task. 

Utilizando esta componente, o enterprise service bus será capaz de enviar mensagens periodicamente 

ao GfiDoc e, através de um mediador específico (mediador forEach), fazer uma chamada ao fluxo de 

integração correspondente a cada item da lista recebida e da funcionalidade a realizar, mantendo-se 

inalterada a API e os fluxos de integração realizados. 

Relativamente a vantagens desta abordagem, o throughput do enterprise service e, portanto, da 

camada de negócio manter-se-á constante, mesmo quando existir a necessidade da aplicação de 

várias ações pendentes, cujo número será refletido no tamanho da lista enviada pelo GfiDoc que o 

enterprise service bus processará eficientemente. Todavia, o facto do throughput se manter constante 

também poderá ser visto como uma desvantagem em alturas de baixa utilização do módulo de workflow 

do GfiDoc, sem que esta seja expectável de pôr em causa o funcionamento do módulo, que já foi 

comprovado com recurso ao protótipo desenvolvido. 

6.2 Implementação do sistema de gestão documental 

A etapa após o desenvolvimento do sistema de gestão documental, como referido na Secção 1.3, é a 

de definir a solução ideal para a implementação do sistema de gestão documental, que juntamente com 

a aplicação de outras práticas como a elaboração de um plano de classificação, permitirá a aplicação 

de gestão documental à organização, que recolherá os benefícios não apenas na gestão dos seus 

documentos, como também no seu negócio. 

O desenvolvimento e posterior implementação de um sistema de gestão documental, com vista à sua 

utilização em organizações, não pode apenas ser vista como um sistema a ser integrado com os 

existentes na organização em causa, mas como um sistema constituinte do negócio, isto é, no 

enquadramento que estes sistemas terão na organização em causa e no negócio desta, tendo em 

conta variáveis como a cultura, objetivos estratégicos e ambiente tecnológico.  

Ao possuir um sistema de gestão documental com um módulo de workflow funcional, uma organização 

irá beneficiar da automatização de workflows centrados em documentos, fornecida pelo módulo de 

workflow desenvolvido, para além dos benefícios associados à utilização de um sistema de gestão 

documental como o GfiDoc, dos quais se destacam a desmaterialização dos documentos, redução de 

custos de armazenamento e de procura e uma partilha facilitada de informação para toda a 

organização, que facilita e melhora a tomada de decisão. Todavia, existem aspetos no negócio cujo 

foco não se encontra nos documentos, mas que podem resultar na geração e utilização de documentos.  
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Tomando a perspetiva de que, numa organização, o sistema de gestão documental será a plataforma 

central através da qual todas as tarefas relativas ao negócio serão realizadas, que capacidades é que 

este possui ou deverá de possuir de modo a que esta arquitetura seja ajustada? 

Em termos de benefícios, a gestão dos documentos, onde se encontra a geração de registos, será 

garantida uma vez que todas as ações, decisões e informação passará pelo sistema de gestão 

documental, auxiliado pelo módulo de workflow, garantido o valor probatório dos documentos 

armazenadas e possibilitando a redução da utilização de documentos em papel. Como referido 

anteriormente, todas as atividades existentes nas organizações não possuem foco em documentos, 

sendo por isso necessária a interação com outros sistemas especializados em outras áreas do negócio, 

que sejam integrados através de serviços de modo a evitar estruturas monolíticas e incapazes de se 

adaptarem às rápidas alterações que existem nos requisitos e estratégias de negócio. De modo a que 

tal seja possível, é necessário que sejam realizados ajustes ao sistema de gestão documental. 

 

Alargamento do foco para além de apenas documentos. Os workflows presentes no sistema de 

gestão documental são considerados centrados em documentos, dado o foco na correta gestão dos 

documentos existentes no sistema. De modo a ir de encontro às restantes necessidades das 

organizações, alguns workflows modelados não podem ser centrados em documentos, olhando para o 

módulo de workflow apenas como um sistema de gestão de workflow e não um centrado em 

documentos, ignorando o contexto da gestão documental em que este se encontra. 

 

Maior Interoperabilidade. APDSI (2016) refere que uma das debilidades identificadas nos sistemas 

de gestão documental implementados nas organizações em Portugal apresentam uma reduzida 

capacidade de comunicação com as restantes aplicações de negócio. De modo a que o sistema de 

gestão documental possa atuar como plataforma central ao negócio, este necessita de possuir a 

capacidade de comunicação com outros sistemas, através do desenvolvimento de uma camada de 

serviços extensa, tendo em conta que não existem standards para a interação de um sistema 

documental com outros sistemas, onde o primeiro é age como cliente. 

 

Acréscimo de tarefas de serviços. Uma vez que existem atividades no negócio que requerem 

comunicação com outros sistemas, as atividades manuais existentes em workflows não são suficientes 

de modo a gerar o maior valor para organizações. Aliado à capacidade de comunicação com outros 

sistemas, os workflows presentes no sistema de gestão documental necessitam de possuir workflows 

que orquestrem atividades manuais com atividades automáticas que comuniquem com outros 

sistemas. 

 

Com estes ajustes, o sistema de gestão documental poderá servir como uma plataforma central ao 

negócio. Todavia, com a aplicação destes, estamos na realidade a tornar este sistema num 

orquestrador de atividades, quer manuais quer automáticas com vista à geração de valor para a 

organização que a realiza, sendo esta funcionalidade que Hohwiller (2011) indica já existir nos sistemas 

de gestão de processos de negócio e ser essencial ao negócio. Ao utilizar um sistema de gestão de 
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processos de negócio, é possível de orquestrar a realização de atividades por utilizadores e de 

atividades que consistem na chamada a serviços a outros sistemas, entre os quais se irá encontrar o 

sistema de gestão documental, invalidando a utilização deste último sistema como sistema central, mas 

sim como um sistema de suporte ao negócio. Uma vez que o standard BPMN 2.0, suportado pelos 

sistemas de gestão de processos de negócio, contém a possibilidade de modelação de atividades 

manuais, continua a ser necessária a utilização dos workflows nos restantes sistemas de negócio? 

6.2.1 Alinhamento entre processos de negócio e workflows 

A diferença entre um workflow e um processo de negócio é que o primeiro é utilizado para automatizar 

atividades manuais a realizar, sendo que estas atividades do workflow resultam na realização das 

atividades manuais presentes nos processos de negócio das organizações, que contêm outras 

atividades que realizam chamadas a serviços em outros sistemas. Esta dinâmica, encontra-se 

dependente da modelação dos workflows e processos de negócio em causa na organização, estando 

sujeitos às suas especificidades e cultura. Esta é a razão pela qual um sistema de gestão de processos 

de negócio é considerado como um orquestrador de trabalho e também porque a maioria dos sistemas, 

como indica Ruh e Gold-Bernstein (2014), contém módulos de workflow. Ruh e Gold-Bernstein (2014) 

refere que para além da diferença nos tipos de atividades, a gestão de workflows é focada apenas na 

otimização de processos, enquanto que a gestão de processos de negócio, como indicado na Secção 

2.1, foca-se num ciclo de melhoria contínua, do qual faz parte a fase de otimização de processos, onde 

workflows presentes em sistemas de negócio especializados são úteis. 

Devido às diferenças apresentadas, a existência de processos de negócio é essencial para garantir a 

execução de todas as atividades necessárias ao negócio, que podem utilizar outros sistemas como um 

sistema de gestão documental, onde a existência de workflows modelados apresenta a vantagem de 

estes serem mais rígidos do que processos de negócio, permitindo um foco especial na área de negócio 

do sistema. A existência de tarefas não essenciais ao negócio, mas essenciais para a lógica de um 

sistema em particular não devem de estar modeladas em processos de negócio sobre pena de se 

tornarem complexos e que o foco no negócio desvaneça em determinados casos, dada a capacidade 

de processos de negócio poderem ser mais vagos do que workflows. Assim, o equilíbrio entre que 

processos de negócio, que orquestram atividades entre diversos sistemas e workflows, que se 

encontram em sistemas de negócio e possuem lógica respetiva a este sem que exista perda de 

contexto, é a solução ideal para atingir melhor performance, quer em termos de eficiências do trabalho 

e de utilização dos sistemas, como também em termos de maximizar o valor gerado na organizados 

resultante da realização de processos de negócio. Escorcia et al. (2017) refere que os benefícios 

alcançados do desenvolvimento de uma arquitetura baseada na automatização de workflows e de 

governação através de processos irá resultar nos seguintes benefícios: 

 

• Capacidade de definir, instanciar workflows padrão e repetíveis. Estes auxiliam a garantir a 

qualidade de trabalho e melhoria da conformidade com os Procedimentos Operacionais padrão 

(SOP) e a aplicabilidade de padrões, de uma forma consistente. Casos demonstram que a 

qualidade dos dados melhorou em 15% a 40%; 
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• Preservar a informação utilizada e gerada durante cada execução de um workflow, facilitando 

revisões posteriores e a transferência de conhecimento. Casos demonstram que o tempo para 

iniciar resoluções de problemas e de revisões de ações sofreram uma redução de 20%.  

• Captura e disseminação de conhecimento dos workflows, que ajuda as equipas a adotar melhores 

práticas aplicáveis às suas tarefas; 

• Redução no tempo necessário à execução completa de processos, devido à utilização de uma 

interface web simples de ajuda na gestão de atividades chave, permitindo um ambiente de trabalho 

colaborativo; 

• Captura de estatísticas relativas à performance de workflows que ajudam a perceber como são 

utilizados os recursos, a identificar bottlenecks e melhorar eficiência. Casos demonstram que os 

bottlenecks e melhorias de processos identificadas não eram possíveis anteriormente; 

• Processos de negócio completamente alinhados com os Procedimentos Operacionais padrão e 

com padrões definidos. As soluções permitem atualizar dinamicamente a documentação dos 

processos à medida que workflows são definidos e otimizados. Casos demonstram que o tempo 

de execução dos workflows sofreu uma redução de 20% a 30%. 

6.2.2 Alinhamento com os processos de negócio 

Após a definição do sistema de gestão de processos de negócio como orquestrador de todos os 

processos de negócio e sistemas presentes numa organização, como é que este deve de proceder à 

interação com o sistema de gestão documental? 

 De modo a evitar implementações diferentes para cada solução em cada organização, esta integração 

deverá ser realizada de acordo com standards. Para o caso da utilização de um sistema de gestão 

documental por parte de um sistema de gestão de processos de negócio, existe o standard CMIS, como 

referido na Secção 2.4.1. Por exemplo, o sistema Bonita 7.6 possui um conector de CMIS para 

integração com um sistema de gestão documental que também suporte este standard, e que permite 

as seguintes funcionalidades (Bonitasoft, 2018): 

• Realizar upload de uma nova versão de um documento; 

• Realizar upload de um novo documento; 

• Criar pasta; 

• Apagar versão de documento; 

• Apagar uma pasta: 

• Apagar um documento. 

De ponto de vista do sistema de gestão documental, OASIS (2013), em termos das capacidades 

necessárias a repositórios divide as suas capacidades em: 

• Capacidades de navegação; 

• Capacidades de objetos; 

• Capacidades de preenchimento; 
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• Capacidades de versionamento; 

• Capacidades de query; 

• Capacidades de tipo; 

• Capacidades de ACL. 

Assim o CMIS permite a comunicação entre ambos sistemas de modo a que os documentos possam 

ser utilizados e criados através de ações ocorridas em processos de negócio. 

Pinto (2016) indica que a gestão documental “é um imperativo que vem com o crescimento do negócio 

e do volume de informação”, que pelos sistemas de gestão documental “passa o fluxo de informação 

do negócio” e que esta informação é um “ativo que suporta as decisões”. Desta forma, a solução ideal 

para a implementação da gestão documental no negócio, como referido na Secção 2.2.4.1 é através 

de esta possuir processos de negócio bem definidos, otimizados e corretamente integrados com o 

sistema de gestão documental. Todavia, esta não é a realidade para várias das organizações referidas 

em APDSI (2016), que até indica que apenas 74% das organizações referidas possuem sistemas de 

gestão documental, e que nem todo possuem integração destes sistemas com processos de negócio. 

Esta discrepância, entre entendimento dos benefícios da implementação da gestão documental no 

negócio e falta de implementações corretas, deve-se a várias variáveis, como falta de entendimento do 

que é a gestão documental, mas também de problemas relativos à cultura das organizações e a falta 

de gestão de mudança. Segue-se uma explicação dos principais problemas considerados para que 

exista falta de consenso entre como implementar corretamente um sistema de gestão documental. 

6.2.3 Entendimento incorreto da Gestão documental 

Relativamente ao entendimento de pessoas nas organizações, nomeadamente de pessoas 

denominadas do negócio, Pinto (2016) indica que: 

• A gestão documental não existe em determinadas organizações porque não é considerada 

como indispensável à organização, utilizando assim apenas documentos em papel; 

• Em várias organizações é vista como apenas como gestão da correspondência; 

• Gestão documental apenas é adotada quando é útil a quem a utiliza, senão é considerada 

desnecessária; 

• Vista como apoio ao sistema de ERP; 

• A maioria utiliza uma solução de gestão documental genérica do mercado; 

• Sistemas de gestão documental são desenvolvidos a pensar no arquivo, e são pouco amigáveis 

para o utilizador; 

• Apesar de a importância de normas como o MOREQ2010 ser reconhecida, a maioria das 

organizações desconhecem o seu conteúdo; 

• As organizações reconhecem que as normas são complicadas de implementar pois os 

sistemas de gestão documental deveriam de as ter implementadas; 

Em suma, a gestão documental é um ativo estratégico, mas não é valorizado. Os benefícios da 

utilização independente de um sistema de gestão documental, como a desmaterialização dos 

documentos, são reconhecidos, mas os benefícios de uma correta integração no negócio não são, 
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juntamente com as restantes práticas necessárias à aplicação da gestão documental, como planos de 

classificação, não serem reconhecidas.  

Dado o valor probatório que ajudam a conferir aos documentos, os sistemas de gestão documental 

possuem capacidade de gestão e monitorização dos documentos, mas a gestão documental vai além 

da aquisição de um sistema de gestão documental, dado que componentes como tabelas de 

classificação e de seleção, como também de agregações, histórico de eventos e de listas de controlo 

de acessos (ACL), quando corretamente ajustadas à organização em causa e à gestão documental 

desejada, podem introduzir aumentos significativos de eficiência relativamente ao negócio e até à 

própria gestão documental aplicada. A falta de entendimento da importância da existência dos 

componentes referidos e obrigatoriamente necessários à correta aplicação de gestão documental, tal 

como dos problemas provenientes de uma utilização simultânea de documentos no sistema de gestão 

sistema e em papel, conduzem a uma subvalorização da área e da utilidade da gestão documental. 

Para além deste fator, uma vez que é um suporte ao negócio e não é essencial a este e aos processos 

de negócio, a gestão documental, principalmente o desenvolvimento e implementação de um sistema 

de gestão documental, é encarado por parte de diversas organizações como um gasto em vez de um 

investimento, recorrendo à utilização do sistema de gestão documental como um sistema à parte dos 

restantes de armazenamento de modo a conferir valor probatório a um conjunto de documentos 

existentes na organização por motivos legais, ignorando as restantes práticas e ajustes ao negócio 

necessários à aplicação de uma correta gestão documental. 

6.2.4 Definição e entendimento dos processos 

Como referido na Secção 2.2.4.1, um dos primeiros passos para a implementação de um sistema de 

gestão documental numa organização é de definir e otimizar os processos de negócio existentes, não 

no sentido de os ajustar à gestão documental, mas sim de modo a providenciar um ambiente ideal para 

que o sistema de gestão documental auxilie o negócio, através da automatização de processos. A 

definição incorreta quer de processos de negócio como dos workflows no sistema de gestão 

documental resulta numa ineficiência que será prejudicial para a organização, dado que a 

implementação e consequente utilização do sistema de gestão documental será ineficiente. Reijers et 

al. (2016) refere que no estudo de várias organizações, numa organização a integração de workflows 

nos seus processos de negócio teve um impacto negativo pois utilizava o sistema de workflow como 

uma checklist, não sendo estas realizadas através do sistema, o que levava as atividades a ficarem 

num estado pendente até muito depois de terem sido realizadas.  

Reijers et al. (2016) também refere que outra organização sofreu aumentos significativos do tempo de 

execução de processos após a implementação de processos de negócio e de workflows, sendo que o 

problema identificado foi num único processo de negócio, que apresentava ineficiências que levavam 

a que o seu tempo de execução fosse significativamente mais elevado do que o dos restantes 

processos. Assim, a modelação ineficiente de processos conduz a uma gestão documental ineficaz, 

que resulta também numa subvalorização da gestão documental na organização, que não entende os 

seus potenciais benefícios após otimização de processos, também devido a um reduzido conhecimento 

sobre a metodologia de gestão de processos de negócio. 
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6.2.5 Falta de maturidade dos processos de negócio 

Numa organização portuguesa da administração pública localizada no distrito de Lisboa, a razão 

apresentada para uma falta de integração entre o sistema de gestão documental e os processos de 

negócio modelados é o reduzido nível maturidade dos seus processos de negócio. Como referido por 

Hachicha et al. (2016), o facto de uma organização possuir processos de negócio pouco desenvolvidos, 

isto é, com um reduzido grau de maturidade impossibilita a integração com outros sistemas, dado a 

incapacidade de estes suportarem o negócio. Aliado a este reduzido grau de maturidade, a resistência 

à mudança existente tem vindo a impossibilitar a otimização dos processos de negócio, que levou à 

utilização do sistema de gestão documental e do módulo de workflow deste como uma plataforma 

central para os utilizadores. Todavia, a falta de interoperabilidade com outros sistemas resulta na 

utilização de outros sistemas que não se encontram integrados e na utilização de documentos em 

papel.  

Assim, apesar de já ter sido estabelecido na Secção 6.2.2 que o sistema de gestão documental é um 

sistema de suporte e não deve ser utilizado como uma plataforma central, a falta de condições dos 

processos de negócio existentes de suportarem o negócio corretamente e de serem integrados com os 

restantes sistemas conduz a que o sistema de gestão documental seja utilizado, e que os workflows 

existentes neste sejam visto como processos de negócio centrados em documentos e que apenas 

interagem com uma parte dos sistemas implementados na organização. Esta solução encontra-se 

longe de ser ideal, contudo é a realidade em algumas organizações como a referida, sendo que esta 

deve sempre de ser encarada como uma solução temporária, até que os processos de negócio sejam 

otimizados, em vez de os custos serem aplicados no sentido de adicionar mais capacidades ao sistema 

de gestão documental. Adicionalmente, o foco excessivo no sistema de gestão documental pode pôr 

em causa a própria gestão documental aplicada, pois poderá conduzir à não aplicação das restantes 

práticas necessárias à gestão documental, que complementam a implementação do sistema de gestão 

documental. 

6.2.6 Diversas interfaces de trabalho 

Uma necessidade apresentada por utilizadores em Brahe (2007) na implementação de um sistema de 

gestão de workflow é a utilização de uma única interface como ponto de acesso ao sistema. Esta é 

uma necessidade dos utilizadores e das organizações, uma vez que a utilização alternada de interfaces 

diferentes respetivas a diferentes sistemas apresenta uma perda de eficiência em termos de aumento 

de tempo. Todavia, hoje em dia a grande maioria dos sistemas de gestão de processos de negócio e 

de gestão documental possuem interfaces de utilizador, sendo necessário uma correta coordenação 

de acordo com as especificidades da organização em causa. 

Podem existir departamentos que preferem utilizar interfaces de sistemas específicos, sendo 

necessário que seja garantido que o foco continuará no negócio e que exista alinhamento entre a 

utilização das interfaces dos sistemas, dado que poderia dar origem à existência de trabalho duplicado 

e, portanto, de ineficiências. Para solucionar este problema, Hohwiller e Schlegel (2011) propõe a 

utilização de uma interface única, um portal a partir do sistema de gestão de processos de negócio e 

que ignora as restantes interfaces de módulos de workflow, como ilustrado na Figura 33, e que 
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comunica também com as restantes aplicações de negócio. A utilização de uma única interface 

apresenta certamente vantagens, sendo necessária uma gestão de mudança e que o desenvolvimento 

desta interface tenha em conta as necessidades de cada utilizador, reforçando que a implementação 

de um sistema numa organização vai para além da integração de serviços, necessitando ter em conta 

as necessidades, a cultura e o negócio de cada organização. 

 

Figura 33 - Arquitetura da utilização um portal de negócio integrado com o sistema de gestão de processos de 
negócio e com as restantes aplicações de negócio (Hohwiller e Schlegel 2011). 

 

6.3 Enquadramento da gestão documental com BPM 

Como refere ISO (2016), do ponto de vista da arquitetura de uma organização, a presença da 

capacidade de gestão documental deve de existir e de se encontrar integrada com as aplicações de 

negócio, como ilustrado na Figura 34, que indica as três maneiras de que a gestão documental se deve 

encontrar presentes nas organizações e que são, da esquerda para a direita, a existência de 

capacidades de gestão documental nas aplicações de negócio, a existência de componentes nas 

aplicações de negócio que realizam gestão documental ou a integração das aplicações de negócio com 

um sistema de gestão documental. 
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Figura 34- Diagrama de componentes UML que representa os cenários de aplicação da gestão documental em 
aplicações de negócio (ISO, 2016, p.31). 

 

Desta forma, a aplicação de gestão documental encontra-se ligada aos componentes de negócio, dado 

que os sistemas de gestão documental têm como principal objetivo de auxiliarem o negócio, 

nomeadamente os processos de negócio e a sua gestão. Dito isto, onde se enquadra a gestão 

documental no ciclo da gestão de processos de negócio?  

Para além de serem utilizados na otimização de processos, na Secção 2.2.4.1, antes da definição da 

gestão documental a aplicar e do sistema de gestão documental ser implementado, os processos de 

negócio necessitam de ser considerados e otimizados. Após a aplicação da gestão documental 

desejada, a gestão documental constitui parte da execução dos processos de negócio. 

Desta forma, a gestão documental é considerada nas etapas de Process analysis, Process redesign, 

Process implementation e Process monitoring and controlling, como ilustrado na Figura 35, semelhante 

à Figura 1. Destas fases, apenas na fase de Process identification não foi identificada a consideração 

da gestão documental, dado que se trata de uma fase de delineação da arquitetura da organização. 

Para esta fase, a maioria das organizações atualmente não consideram a gestão documental. Todavia, 

como refere ISO (2016), a gestão documental deve de ser tida em conta na arquitetura organizacional. 

Logo, a gestão documental, como suporte ao negócio, enquadra-se em todas as fases do ciclo de 

gestão de processos de negócio, como ilustrado na Figura 35, não como principal interveniente mas 

como um componente que, quando corretamente integrado e alinhado com os processos de negócio, 

juntamente com o módulo de workflow que possui, aumenta a capacidade de captura, armazenamento, 

gestão e monitorização de documentos , para além do aumento da eficiência das atividades que 

compõem os processos de negócio e da capacidade de gerar provas de todas as ações realizadas, 

sobre a forma de registos. 
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Figura 35- Fases do ciclo de vida da gestão de processos de negócio onde a gestão documental é considerada 
(edição da Figura 1, na Secção 2.1). 

7 Conclusões e Trabalho Futuro 

7.1 Conclusões 

A realização de uma correta gestão documental nas organizações, através da aplicação de práticas 

como a utilização das capacidades presentes em sistemas de gestão documental, não garante apenas 

benefícios como a desmaterialização dos documentos em papel, a preservação da memória da 

organização e a garantia do valor probatório de todos os documentos, como também a otimização dos 

processos de negócio, aumento da eficiência em termos de redução do tempo e da carga de trabalho, 

para além da existência de workflows centrados em documentos que garantem a geração de valor por 

parte das organizações que apliquem uma gestão documental correta e adequada às suas 

necessidades específicas, como cultura, arquitetura organizacional e a gestão documental desejada. 

Neste trabalho foi apresentado o módulo de workflow do sistema de gestão documental GfiDoc, que 

inicialmente utilizava a tecnologia do sistema K2 como motor de gestão de workflow e que desejou o 

desenvolvimento de um back end para o módulo de workflow mais barato e flexível. 

Tendo em conta os problemas identificados, foi proposta uma arquitetura para suportar o módulo de 

workflow em causa, que utiliza um enterprise service bus e um ou mais motores de sistemas de gestão 

de processos de negócio, podendo ser acrescentados mais caso seja desejado pelas organizações 

clientes da Gfi. Esta solução, denominada de camada de negócio, encontra-se atualmente na fase 2 

do seu desenvolvimento, fase relativa a workflows ad hoc, de 3 fases delineadas. Na fase 1, foram 

desenvolvidos o novo modelo de dados do GfiDoc, de modo a armazenar dados relativos aos workflows 

e tarefas, e a interface de utilizador do GfiDoc. Na fase 2, relativamente à camada de negócio, foram 

analisados os sistemas de gestão de processos de negócio Bonita 7.6 e WSO2 Business Process 
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Server, e os respetivos motores. A partir desta análise, foi desenvolvida uma API no perfil de ESB do 

WSO2 Enterprise Integrator, onde para cada funcionalidade identificada, foram produzidos fluxos de 

integração de transformação e encaminhamento de mensagens para cada um dos motores de 

execução analisados. De modo a reportar eventos para o GfiDoc, em cada sistema de gestão de 

processos de negócio pertencente à camada de negócio, no Bonita e no WSO2 Business Process 

Server, foram implementados conectores REST e classes de listeners associados a eventos, 

respetivamente. 

Com base no desenvolvimento realizado até à altura e nas funcionalidades definidas pela equipa de 

desenvolvimento do GfiDoc, foi desenvolvido um protótipo funcional com o objetivo de validar a solução 

proposta e avaliar se esta poderia solucionar os problemas apresentados. O protótipo foi testado com 

diferentes números de mensagens enviadas em paralelo, replicando utilizadores a utilizar em 

simultâneo o módulo de workflow do GfiDoc, com vista a aferir o throughput resultante, que indicaria se 

a camada de negócio era ajustada a um sistema de gestão de workflow baseado no standard BPMN 

2.0. Uma vez que os valores de throughput e de latência obtidos foram considerados aceitáveis, quer 

a utilização de um enterprise service bus na camada de negócio como a utilização da própria camada 

de negócio foram validadas. Desta forma, a camada de negócio desenvolvida apresenta-se como uma 

solução open source, segura, flexível e eficiente para suportar quer o módulo de workflow do GfiDoc 

como também outros sistemas que desejem utilizar a API desenvolvida para a comunicação com a 

camada de negócio. 

Após a validação da camada de negócio desenvolvida, foi avaliada a solução ideal para implementar 

um sistema de gestão documental numa organização, que juntamente com outras práticas como a 

elaboração de planos de classificação, resultam numa aplicação correta da gestão documental. Quer 

processos de negócio como também workflow podem auxiliar as atividades, que podem ser suportadas 

em parte pela gestão documental, que garante a preservação e gestão dos documentos envolvidos. 

Assim, apesar de serem identificados problemas que provocam maus entendidos entre a gestão 

documental e a gestão de processos de negócio, que conduzem a implementações ineficientes, o 

sistema de gestão documental deve de ser encarado como um sistema importante a ser utilizado, em 

consonância com as restantes práticas da gestão documental, como suporte aos processos de negócio 

e cujos workflows auxiliam na automatização de atividades relativas ao tratamento de documentos. 

Desta forma, a gestão documental é aplicada corretamente quando alinhada com os processos de 

negócio e com as especificidades e condicionantes das organizações em causa. Participando em todas 

as fases do ciclo de BPM, a gestão documental é uma área de suporte e essencial ao negócio que 

deve de ser tida em conta no ciclo de gestão de processos de negócio, permitindo a automatização de 

trabalho relativo à gestão documental desejada pela organização, juntamente com a garantia de 

capacidades de gestão, monitorização e preservação de todos os documentos, como também o 

aumento da eficiência de atividades de negócio. 
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7.2 Trabalho Futuro 

Desenvolvimento total do módulo de workflow do GfiDoc - Dado que, como indicado na Secção 

6.1, o desenvolvimento da camada de negócio e do restante módulo de workflow do GfiDoc ainda irá 

ser alterado devido às mudanças impostas em termos do seu comportamento sistema pela Gfi. O 

restante desenvolvimento ainda necessitará de ser realizado pela equipa de desenvolvimento do 

GfiDoc. Para além deste desenvolvimento, é sugerido trabalho a ser realizado futuramente. 

 

Melhorias à API - Dado que a API da camada de negócio foi determinada com a prioridade de 

assegurar a funcionalidade da camada de negócio, uma vez que não pôde ter em conta os dados 

necessários ao módulo de workflow do GfiDoc, esta poderá vir a necessitar de ser modificada, em 

termos de garantir que todos os dados se encontram presentes e também para precaver a adição de 

mais motores à camada de negócio. Otimizações em termos da segurança dos dados necessitarão de 

ser realizadas, de modo a não causar problemas de privacidade de dados. 

 

Otimizações à solução - A arquitetura atualmente proposta deverá de ser sujeita a otimizações, de 

modo a evitar perda de mensagens e tempos de resposta elevado devido à falta de capacidade de 

tratamento de enormes quantidades de pedidos. Através da utilização do componente WSO2 Message 

Broker, pertencente ao WSO2 Enterprise Integrator, poderá ser utilizado o protocolo ActiveMQ, que 

utiliza queues e lojas de mensagens de modo a garantir que, em caso de erro no fluxo de mediação ou 

no envio da mensagem para o motor, a mensagem possa ser reenviada posteriormente ou o erro ser 

tratado enquanto que a mensagem é preservada. Outras otimizações como a otimização dos fluxos de 

integração também devem de ser considerados após o desenvolvimento total da camada de negócio. 

 

Implementação de gestão de casos - Dada a rigidez que é conferida aos workflows, de modo a 

permitir maior flexibilidade em termos das atividades no módulo de workflow do GfiDoc, deverá de ser 

considerado a implementação de gestão de casos, que pode funcionar simultaneamente com o 

standard BPMN 2.0 e com os motores associados à camada de negócio. Para tal, seria essencial 

analisar os motores implementados na camada, como também de desenvolver novos fluxos de 

integração e introduzir ao módulo de workflow do GfiDoc o conceito de gestão de casos e dos elementos 

associados, presentes no standard Case Management Modelling Notation, referido na Secção 2.1.1.3. 

Stavenko et al. (2013), aconselha esta mudança dada a adaptabilidade de casos perante a rigidez de 

processos de negócio e workflows. 

 

Interoperabilidade com outros sistemas - Através do Enterprise service bus da camada de negócio, 

também pode ser desenvolvida interoperabilidade entre, por exemplo, o GfiDoc e outro sistema que 

pode ser de gestão documental ou de outro tipo. Esta interoperabilidade também pode ser estendida 

aos motores de gestão de processos de negócio da camada, ou seja, permitindo que qualquer motor 

associado à camada de negócio possa comunicar com outro motor ou até com um sistema de outro 

tipo, como outro sistema de gestão documental para além do GfiDoc. 
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Apêndice A: Funcionalidades GfiDoc 
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Apêndice B: API da Camada de negócio 

Listar definições de workflows 

URL http://<Host>:<Port>/bpmn/workflow 

MÉTODO GET 

CABEÇALHO {software} 

RESPOSTA [{ 

Name, 

  Description, 

  Process_definition_id, 

  From: {software} 

}] 

NOTAS Valores para {software} 

• bonita; 

• wso2_bps; 

 

Iniciar Instância de Workflow 

URL http://<Host>:<Port>/bpmn/workflow 

MÉTODO POST 

CABEÇALHO {software} 

PAYLOAD { 

processDefinition id, 

variables: [ 

{name_of_variable, 

“value_of_variable”} 

]} 

RESPOSTA [{ 

  Process_instance_id, 

  Process_definition_id 

  From: {software} 

}] 

NOTAS Valores para {software} 

• bonita 

• wso2_bps 
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Atribuição de Tarefa a utilizador 

URL http://<Host>:<Port>/bpmn/task 

MÉTODO POST 

CABEÇALHO {software} 

PAYLOAD { 

Task_id 

Action 

Assignee 

} 

RESPOSTA  

NOTAS 
• Valor para Action → “claim”; 

 

Completar Tarefa 

URL http://<Host>:<Port>/bpmn/task 

MÉTODO POST 

CABEÇALHO {software} 

PAYLOAD { 

Task_id 

Action 

variables: [ 

{name_of_variable, 

“value_of_variable”} 

]} 

RESPOSTA  

NOTAS Valores para {software}: 

• bonita 

• wso2_bps 

• Valor para Action → “complete” 
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Cancelar Instância de Workflow 

URL http://<Host>:<Port>/bpmn/workflow 

MÉTODO DELETE 

CABEÇALHO {software} 

PAYLOAD { 

Process_instance_id 

} 

RESPOSTA  

NOTAS 
Necessária lógica do GfiDoc para visualizar com um 

cancelamento, dado que em termos do motor esta mensagem 

apaga a instância, mas o efeito é o mesmo. 

 

Suspender Workflow 

URL http://<Host>:<Port>/bpmn/workflow 

MÉTODO PUT 

CABEÇALHO {software} 

PAYLOAD { 

Process_definition_id 

Action 

} 

RESPOSTA  

NOTAS 
• Valor para suspender: Action → “suspend” 

• Valor para ativar: Action →”activate” 
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Apêndice C: XML dos fluxos de 

integração desenvolvidos (18/04/2018) 

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>   

2. <api context="/bpmn" name="WF_API" xmlns="http://ws.apache.org/ns/synapse">   

3.     <resource methods="PUT DELETE GET" protocol="http" uri-template="/workflow/{software}">   

4.         <inSequence>   

5.             <switch description="change between list and suspend and Cancel" source="get-

property('axis2', 'HTTP_METHOD')">   

6.                 <case regex="GET">   

7.                     <switch source="get-property('uri.var.software')">   

8.                         <case regex="bonita">   

9.                             <log description="cookie" level="full" separator=",">   

10.                                 <property name="cookies" value=""$trp:Cookie""/>   

11.                             </log>   

12.                             <call>   

13.                                 <endpoint>   

14.                                     <http method="get" uri-

template="http://localhost:8080/bonita/API/bpm/process?p=0"/>   

15.                                 </endpoint>   

16.                             </call>   

17.                             <datamapper config="gov:datamapper/Bonita_list.dmc" inputSchema="g

ov:datamapper/Bonita_list_inputSchema.json" inputType="JSON" outputSchema="gov:datamapper/Boni

ta_list_outputSchema.json" outputType="JSON"/>   

18.                             <send/>   

19.                         </case>   

20.                         <case regex="wso2">   

21.                             <call>   

22.                                 <endpoint key="WSO2_BPS_WF_List"/>   

23.                             </call>   

24.                             <log level="full"/>   

25.                             <datamapper config="gov:datamapper/Wso2_list.dmc" inputSchema="gov

:datamapper/Wso2_list_inputSchema.json" inputType="JSON" outputSchema="gov:datamapper/Wso2_lis

t_outputSchema.json" outputType="JSON"/>   

26.                             <send/>   

27.                         </case>   

28.                         <default/>   

29.                     </switch>   

30.                 </case>   

31.                 <case regex="PUT">   

32.                     <switch source="json-eval($.Action)">   

33.                         <case regex="suspend">   

34.                             <property description="For Suspension? (true)" name="Suspension" s

cope="default" type="BOOLEAN" value="true"/>   

35.                         </case>   

36.                         <case regex="activate">   

37.                             <property description="For Suspension? (false)" name="Suspension" 

scope="default" type="BOOLEAN" value="false"/>   

38.                         </case>   

39.                         <default/>   

40.                     </switch>   

41.                     <property expression="json-

eval($.Process_definition_id)" name="uri.var.PDefId" scope="default" type="STRING"/>   

42.                     <switch source="get-property('uri.var.software')">   

43.                         <case regex="bonita">   

44.                             <datamapper config="gov:datamapper/SuspendBonita.dmc" description=

"Bonita" inputSchema="gov:datamapper/SuspendBonita_inputSchema.json" inputType="JSON" outputSc

hema="gov:datamapper/SuspendBonita_outputSchema.json" outputType="JSON"/>   

45.                             <call>   

46.                                 <endpoint>   
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47.                                     <http method="put" uri-

template="http://localhost:8080/bonita/API/bpm/process/{uri.var.PDefId}"/>   

48.                                 </endpoint>   

49.                             </call>   

50.                             <send/>   

51.                         </case>   

52.                         <case regex="wso2">   

53.                             <datamapper config="gov:datamapper/SuspendWso2.dmc" inputSchema="g

ov:datamapper/SuspendWso2_inputSchema.json" inputType="JSON" outputSchema="gov:datamapper/Susp

endWso2_outputSchema.json" outputType="JSON"/>   

54.                             <call>   

55.                                 <endpoint>   

56.                                     <http method="put" uri-

template="https://localhost:9445/bpmn/repository/process-definitions/{uri.var.PDefId}"/>   

57.                                 </endpoint>   

58.                             </call>   

59.                             <send/>   

60.                         </case>   

61.                         <default/>   

62.                     </switch>   

63.                 </case>   

64.                 <case regex="DELETE">   

65.                     <property expression="json-

eval($.Process_instance_id)" name="uri.var.PInstId" scope="default" type="STRING"/>   

66.                     <switch description="" source="get-property('uri.var.software')">   

67.                         <case regex="bonita">   

68.                             <call>   

69.                                 <endpoint>   

70.                                     <http method="delete" uri-

template="http://localhost:8080/bonita/API/bpm/case/{uri.var.PInstId}"/>   

71.                                 </endpoint>   

72.                             </call>   

73.                             <send/>   

74.                         </case>   

75.                         <case regex="wso2">   

76.                             <call>   

77.                                 <endpoint>   

78.                                     <http method="delete" uri-

template="https://localhost:9445/bpmn/runtime/process-instances/{uri.var.PInstId}"/>   

79.                                 </endpoint>   

80.                             </call>   

81.                             <send/>   

82.                         </case>   

83.                         <default/>   

84.                     </switch>   

85.                 </case>   

86.                 <default/>   

87.             </switch>   

88.         </inSequence>   

89.         <outSequence>   

90.             <send/>   

91.         </outSequence>   

92.         <faultSequence/>   

93.     </resource>   

94.     <resource methods="POST GET" uri-template="/workflow/{software}/{number}">   

95.         <inSequence>   

96.             <switch description="Separate HTTP methods" source="get-

property('axis2', 'HTTP_METHOD')">   

97.                 <case regex="POST">   

98.                     <switch description="Softwares and number" source="fn:concat(get-

property('uri.var.software'),get-property('uri.var.number'))">   

99.                         <case regex="bonita0">   

100.                             <property expression="$trp:Cookie" name="cookies" scope="default" 

type="STRING"/>   

101.                             <property expression="json-

eval($.processDefinitionId)" name="uri.var.PDefId" scope="default" type="STRING"/>   
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102.                             <call>   

103.                                 <endpoint key="CreateWFBonitaNoVariables"/>   

104.                             </call>   

105.                             <property description="GetCaseId" expression="json-

eval($.caseId)" name="uri.var.caseId" scope="default" type="STRING"/>   

106.                             <property expression="get-

property('cookies')" name="Cookie" scope="transport" type="STRING"/>   

107.                             <property description="change to GET header" name="HTTP_METHOD" sc

ope="axis2" type="STRING" value="GET"/>   

108.                             <property description="Drop Body" name="NO_ENTITY_BODY" scope="axi

s2" type="BOOLEAN" value="true"/>   

109.                             <call>   

110.                                 <endpoint key="ProcessFromCase"/>   

111.                             </call>   

112.                             <datamapper config="gov:datamapper/BonitaNoVar.dmc" inputSchema="g

ov:datamapper/BonitaNoVar_inputSchema.json" inputType="JSON" outputSchema="gov:datamapper/Boni

taNoVar_outputSchema.json" outputType="JSON"/>   

113.                             <send/>   

114.                         </case>   

115.                         <case regex="bonita1">   

116.                             <call>   

117.                                 <endpoint key="BonitaWithVariables"/>   

118.                             </call>   

119.                             <datamapper config="gov:datamapper/BonitaWithVariables.dmc" inputS

chema="gov:datamapper/BonitaWithVariables_inputSchema.json" inputType="JSON" outputSchema="gov

:datamapper/BonitaWithVariables_outputSchema.json" outputType="JSON"/>   

120.                             <send/>   

121.                         </case>   

122.                         <case regex="wso20">   

123.                             <log level="full"/>   

124.                             <call>   

125.                                 <endpoint key="WFstartwso2BPS"/>   

126.                             </call>   

127.                             <datamapper config="gov:datamapper/Wso2StartingWFconfig.dmc" input

Schema="gov:datamapper/Wso2StartingWFconfig_inputSchema.json" inputType="JSON" outputSchema="g

ov:datamapper/Wso2StartingWFconfig_outputSchema.json" outputType="JSON"/>   

128.                             <log level="full"/>   

129.                             <send/>   

130.                         </case>   

131.                         <default/>   

132.                     </switch>   

133.                 </case>   

134.                 <case regex="DELETE"/>   

135.                 <default/>   

136.             </switch>   

137.         </inSequence>   

138.         <outSequence>   

139.             <send/>   

140.         </outSequence>   

141.         <faultSequence/>   

142.     </resource>   

143.     <resource methods="POST PUT" uri-template="/task/{software}">   

144.         <inSequence>   

145.             <switch description="Separate between assign task and update" source="get-

property('axis2', 'HTTP_METHOD')">   

146.                 <case regex="POST">   

147.                     <switch source="json-eval($.Action)">   

148.                         <case regex="claim">   

149.                             <switch source="get-property('uri.var.software')">   

150.                                 <case regex="bonita">   

151.                                     <property expression="json-

eval($.TaskId)" name="uri.var.TaskId" scope="default" type="STRING"/>   

152.                                     <log level="custom">   

153.                                         <property expression="get-

property('uri.var.TaskId')" name="message"/>   

154.                                     </log>   
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155.                                     <datamapper config="gov:datamapper/ClaimTaskBonita.dmc" in

putSchema="gov:datamapper/ClaimTaskBonita_inputSchema.json" inputType="JSON" outputSchema="gov

:datamapper/ClaimTaskBonita_outputSchema.json" outputType="JSON"/>   

156.                                     <property name="HTTP_method" scope="axis2" type="STRING" v

alue="PUT"/>   

157.                                     <send>   

158.                                         <endpoint>   

159.                                             <http method="put" uri-

template="http://localhost:8080/bonita/API/bpm/userTask/{uri.var.TaskId}"/>   

160.                                         </endpoint>   

161.                                     </send>   

162.                                 </case>   

163.                                 <case regex="wso2">   

164.                                     <datamapper config="gov:datamapper/Wso2ClaimTAsk.dmc" inpu

tSchema="gov:datamapper/Wso2ClaimTAsk_inputSchema.json" inputType="JSON" outputSchema="gov:dat

amapper/Wso2ClaimTAsk_outputSchema.json" outputType="JSON"/>   

165.                                     <send>   

166.                                         <endpoint key="Wso2ClaimTask"/>   

167.                                     </send>   

168.                                 </case>   

169.                                 <default/>   

170.                             </switch>   

171.                         </case>   

172.                         <case regex="skip">   

173.                             <log level="custom">   

174.                                 <property name="message" value=""Skipping not done yet because

 not found on wso2""/>   

175.                             </log>   

176.                             <respond/>   

177.                         </case>   

178.                         <default/>   

179.                     </switch>   

180.                 </case>   

181.                 <case regex="PUT">   

182.                     <property expression="json-

eval($.Task_id)" name="uri.var.TaskId" scope="default" type="STRING"/>   

183.                     <script description="delete Task id field" language="js"><![CDATA[var payl

oad = mc.getPayloadJSON();  

184. delete payload["Task_id"];  

185. mc.setPayloadJSON(payload);]]></script>   

186.                     <switch description="" source="get-property('uri.var.software')">   

187.                         <case regex="bonita">   

188.                             <filter description="" regex="true" source="//assigned_id or //sta

te">   

189.                                 <then>   

190.                                     <call>   

191.                                         <endpoint>   

192.                                             <http method="put" uri-

template="http://localhost:8080/bonita/API/bpm/userTask/{uri.var.TaskId}"/>   

193.                                         </endpoint>   

194.                                     </call>   

195.                                     <send/>   

196.                                 </then>   

197.                                 <else>   

198.                                     <log>   

199.                                         <property name="error" value=""ERROR""/>   

200.                                     </log>   

201.                                     <respond/>   

202.                                 </else>   

203.                             </filter>   

204.                         </case>   

205.                         <case regex="wso2">   

206.                             <filter regex="true" source="//assigned_id or //state or //delegat

ionState or //description or //dueDate or //name or //owner or //parentTaskId or //priority"> 

  

207.                                 <then>   
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208.                                     <call>   

209.                                         <endpoint>   

210.                                             <http method="put" uri-

template="https://localhost:9445/bpmn/runtime/tasks/{uri.var.TaskId}"/>   

211.                                         </endpoint>   

212.                                     </call>   

213.                                     <send/>   

214.                                 </then>   

215.                                 <else>   

216.                                     <log level="custom">   

217.                                         <property name="message" value=""ERROR""/>   

218.                                     </log>   

219.                                     <respond/>   

220.                                 </else>   

221.                             </filter>   

222.                         </case>   

223.                         <default/>   

224.                     </switch>   

225.                 </case>   

226.                 <default/>   

227.             </switch>   

228.         </inSequence>   

229.         <outSequence>   

230.             <send/>   

231.         </outSequence>   

232.         <faultSequence/>   

233.     </resource>   

234.     <resource methods="POST" uri-template="/task/{software}/{number}">   

235.         <inSequence>   

236.             <switch source="json-eval($.Action)">   

237.                 <case regex="complete">   

238.                     <property expression="json-

eval($.Task_id)" name="uri.var.TaskId" scope="default" type="STRING"/>   

239.                     <script description="Delete Task Id Field" language="js"><![CDATA[var payl

oad = mc.getPayloadJSON();  

240. delete payload["Task_id"];  

241. mc.setPayloadJSON(payload);]]></script>   

242.                     <switch source="fn:concat(get-property('uri.var.software'),get-

property('uri.var.number'))">   

243.                         <case regex="bonita0">   

244.                             <datamapper config="gov:datamapper/BonitaDoTaskNoVars.dmc" inputSc

hema="gov:datamapper/BonitaDoTaskNoVars_inputSchema.json" inputType="JSON" outputSchema="gov:d

atamapper/BonitaDoTaskNoVars_outputSchema.json" outputType="JSON"/>   

245.                             <property description="change to PUT method" name="HTTP_METHOD" sc

ope="axis2" type="STRING" value="PUT"/>   

246.                             <call>   

247.                                 <endpoint>   

248.                                     <http method="put" uri-

template="http://localhost:8080/bonita/API/bpm/userTask/{uri.var.TaskId}"/>   

249.                                 </endpoint>   

250.                             </call>   

251.                             <send/>   

252.                         </case>   

253.                         <case regex="bonita1">   

254.                             <script description="" language="js"><![CDATA[var Json = mc.getPay

loadJSON();  

255. var newJson = {"state":"completed"};  

256.  var l = new Object();  

257.     for (i = 0; i < Json.Variables.length; ++i) {  

258.         var obj =  Json.Variables[i];  

259.         l[obj.Name] = obj.Value;  

260.     }  

261.         newJson.input = l;  

262. mc.setPayloadJSON(newJson);]]></script>   

263.                             <send>   

264.                                 <endpoint>   
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265.                                     <http method="post" uri-

template="http://localhost:8080/bonita/API/bpm/userTask/{uri.var.TaskId}/execution"/>   

266.                                 </endpoint>   

267.                             </send>   

268.                         </case>   

269.                         <case regex="wso20">   

270.                             <script language="js"><![CDATA[var Json = mc.getPayloadJSON();  

271. if(Json.Variables==null)  

272. var newJson = {"action":"complete"};  

273.   

274. else{  

275. var newJson = {"action":"complete", "variables":[]};  

276.     for (i = 0; i < Json.Variables.length; ++i) {  

277.     var l = new Object();  

278.         var obj =  Json.Variables[i];  

279.         l["name"] = obj.Name;  

280.      l["value"] = obj.Value;  

281.     newJson.variables.push(l);  

282.     }  

283. }  

284. mc.setPayloadJSON(newJson);]]></script>   

285.                             <call>   

286.                                 <endpoint>   

287.                                     <http method="post" uri-

template="https://localhost:9445/bpmn/runtime/tasks/{uri.var.TaskId}"/>   

288.                                 </endpoint>   

289.                             </call>   

290.                             <send/>   

291.                         </case>   

292.                         <default/>   

293.                     </switch>   

294.                 </case>   

295.                 <default/>   

296.             </switch>   

297.         </inSequence>   

298.         <outSequence>   

299.             <send/>   

300.         </outSequence>   

301.         <faultSequence/>   

302.     </resource>   

303. </api> 
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Apêndice D: Fluxos de integração 

modelados através da ferramenta visual 

Developer Studio 

 

Fluxos para as funcionalidades de listagem de workflows, 

suspender/ativar um workflow e cancelar instância de workflow, 

respetivamente: 
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Fluxo para funcionalidade de iniciar instância de workflow: 

 

 

Fluxo para funcionalidade de atribuição de um utilizador a uma 

tarefa: 
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Fluxo para funcionalidade de realizar tarefa: 
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Apêndice E: Tabelas dos testes 

realizados ao protótipo desenvolvido 

 

Sem a utilização de enterprise service bus (perfil de ESB): 

 

# Utilizadores/mensagens em 

paralelo 

Intervalo 

entre 

envios 

(ms) 

Latência 

(ms) 

Desvio-

padrão (ms) 

Throughput 

(#mensagens/ms) 

5 0 306 49 14 

25 0 1765 119 12.6 

50 0 2058 418 18.8 

75 0 2945 518 19.9 

100 0 3297 461 21.3 

125 0 3903 554 22.8 

150 0 4356 335 26.9 

 

Com a utilização de enterprise service bus (perfil de ESB): 

 

# Utilizadores/mensagens em 

paralelo 

Intervalo 

entre 

envios 

(ms) 

Latência 

(ms) 

Desvio-

padrão (ms) 

Throughput 

(#mensagens/ms) 

5 0 132 12 33.8 

25 0 450 96 43.9 

50 0 1140 243 34.6 

75 0 1432 322 38.4 

100 0 2018 534 36.8 

125 0 1676 493 51.8 

150 0 1527 669 59 
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Apêndice F: Diagramas de sequência 

definidos pela Gfi (14/05/2018) 

 

Iniciar um Workflow 

 

Criar uma tarefa 
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Tomar Posse da tarefa 

 

 

Libertar a tarefa 
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Completar tarefa 

 

 

Cancelar um workflow  

 

 


