
Conformidade dos Processos de Negócio
Aplicação à modelação e operação de um processo de desenvolvimento de

software

Isabel Esperança da Silva

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em:

Mestrado em Informação e Sistemas
Empresariais

Orientadores: Prof. Pedro Manuel Moreira Vaz Antunes de Sousa
Prof. Sérgio Luís Proença Duarte Guerreiro

Júri:
Presidente: Prof. Miguel Leitão Bignolas Mira da Silva

Orientador: Prof. Pedro Manuel Moreira Vaz Antunes de Sousa
Vogal: Prof. André Ferreira Ferrão Couto e Vasconcelos

Dezembro 2019



"Para ser grande, sê inteiro:
nada Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa"

Fernando Pessoa,Odes de
Ricardo Reis



Resumo

A presente dissertação tem como objetivo projetar e implementar uma
solução que encontre a conformidade em processos de negócio. O controlo
requer definição de modelos de processos de negócio e observação das
instâncias de processos de negócio.

As organizações para fazer face às exigências de mercado e às impo-
sições legais, precisam de se munir de soluções inovadoras otimizando os
seus modelos de processos de negócio, permitindo auxiliar nos processos
de tomada de decisão.

Neste sentido, os modelos de processos de negócio têm o intuito de re-
presentar uma realidade organizacional e restringir a liberdade de desenho
para permitir o entendimento comum entre os diferentes atores organiza-
cionais, e definir os papéis dos atores.

No entanto, estes modelos, apesar de prescreverem restrições de liber-
dade à dinâmica dos processos de negócio, não garantem por si só, que
os atores cumpram as restrições, e não são o garante da conformidade.
Isto acontece porque os atores executam papéis e produzem resultados e
decisões de forma autónoma, mudando o estado geral do sistema.

A dissertação inclui duas propostas de solução, desenhadas e imple-
mentadas em Cartografia Empresarial (CE). Para a CE é importante ob-
servar e governar a organização durante a transição de estados (ex-ante:
o que acontece antes da execução; ex-dure: o que acontece durante a exe-
cução; ex-post: depois de executados os eventos) para que a organização
não se desvie dos seus objetivos.

Na proposta de solução 1 foi criado um artefacto, Blueprint, que permi-
tiu efetuar a observação das instâncias do processo de negócio em estudo,
ex-post, depois de executadas as instâncias do processo. A proposta de
solução 1 deu lugar à proposta de solução 2, onde se conseguiu verificar as
capacidades de observação e controlo nas instâncias do processo de negócio
em estudo, em tempo de execução, ex-dure. A validação das propostas foi
efetuada em ambiente de simulação empresarial. A proposta de solução
3, abre portas para trabalho futuro e baseia-se no conceito de transação
de negócio que é apresentado pela teoria Ψ da metodologia DEMO.

Introduzindo capacidades para lidar de forma rigorosa com os aspetos
dinâmicos baseados em processos de transações de negócio que prescrevem
algumas restrições de desenho no modo como a organização opera. Mas
não restringe a forma como as pessoas realizam de facto as transações em
conformidade. As transações englobam responsabilidades, expectativas e
obrigações entre atores sociais. Esta teoria tem sido utilizada com sucesso,
em ambiente empresarial e em outras investigações.
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A presente dissertação oferece uma nova abordagem para lidar com
a conformidade nos processos de negócio, assente na tónica da Cartogra-
fia Empresarial, de que é importante observar e governar a organização
durante a transição de estados. E na Ontologia Empresarial, que vê as
organizações como sistemas sociais em que os elementos, atores, possuem
autoridade e responsabilidade. Neste sentido, é primordial compreender
como esses atores coordenam as suas atividades para que se possa com-
preender o funcionamento das organizações.
Palavras-Chave: Conformidade, Cartografia Empresarial, Modelos de
Processos de Negócio, Desenvolvimento de processos, Observação, Con-
trolo, Ontologia Empresarial, DEMO
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Abstract

The present thesis aims to design and implement a solution that finds
compliance in business processes. Control requires the definition of busi-
ness process models and observation of business process instances. To
address the market and legal requirements organizations, need to be pro-
vided with innovative solutions by optimizing their business process mod-
els, allowing to assist in decision making processes. In this way, the busi-
ness process models are intended to represent an organizational reality
and to restrict design freedom, ensuring common understanding between
different organizational stakeholders and to define roles of the actors.

However, these models, although prescribe restrictions of freedom on
the dynamics of business processes, not guaranteeing by themselves that
actors comply with constraints and aren’t the guarantee of compliance.
This happens because actors execute roles and produce results and deci-
sions autonomously, changing the general state of system.

This thesis includes two solution proposals, designed and implemented
in Enterprise Cartography (EC). For the EC it’s important to observe and
govern the organization during the transition of states (ex-ante: what
happens before execution; ex-dure: what happens during execution; ex-
post: after event execution) so that the organization does not deviate
from their goals.

In solution proposal number 1 it was been created an artefact, called
Blueprint, that made possible to observe the instances of business process
under study, ex-post, after the process instances have been executed.

The solution proposal 1 gave way to solution proposal number 2, where
it was possible to verify the observation and control capabilities in in-
stances of the business process that are being studied, in execution time,
ex-dure. The validation of referred proposals was made in a business sim-
ulation environment. Solution proposal number 3 open doors for future
work and is based on business transaction concept that is presented by Ψ

theory from DEMO methodology. Introducing capabilities to lead rigor-
ously with the dynamic aspects based in business transactions processes
that prescribe some design restrictions on how organization operates.

But it does not restrict how people actually perform as the settings
accordingly. Transactions encompass responsibilities, expectations and
obligations between social actors.

This theory has been successfully used in business environments and
in other investigations. The present thesis offers a new approach to deal
with compliance in business processes based on Enterprise Cartography
of which it’s important to observe and manage the organization during
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transition of states. And in Enterprise Ontology which sees organizations
as social systems in which elements, the actors, have authority and re-
sponsibility. In this sense it’s paramount importance to understand how
these actors coordinate their activities to understanding how organizations
operate.
Keywords: Compliance, Enterprise Cartography, Business Process Mod-
els, Development process, Observation, Control, Enterprise Ontology, DEMO

iv



Índice

Resumo i

Abstract iii

Lista de Figuras vii

Lista de Tabelas viii

Lista de Acrónimos ix

Lista de Algoritmos x

1 Introdução 1
1.1 Problema e Motivação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 Metodologia 4

3 Background 7
3.1 Engenharia Empresarial e DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.2 O Ator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.3 Ontologia Empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.3.1 Teoria Ψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.3.2 O Axioma da operação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.3.3 O Axioma da transação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.3.4 Modelo de construção DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.4 Cartografia Empresarial e Governança Coorporativa . . . . . . . 21
3.5 Conformidade nos Processos de Negócio . . . . . . . . . . . . . . 22

3.5.1 Modelo e instância de um processo de negócio modelado
em BPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.5.2 Observação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.5.3 Ações de Controlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.5.4 Tempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.5.5 Padrão de controlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.5.6 Mapa conceptual dos conceitos para o controlo dinâmico

da operação dos processos de negócio . . . . . . . . . . . 28
3.5.7 Risco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

4 Trabalho Relacionado 31

v



5 Propostas de Solução 33
5.1 Proposta de solução 1 - Blueprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5.1.1 Clarificação do problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.1.2 Modelação do Processo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.1.3 Restrições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.1.4 Atividades do processo Report a Bug . . . . . . . . . . . 36
5.1.5 Concepção e Desenvolvimento . . . . . . . . . . . . . . . 37

5.2 Proposta de solução 2 - Alarmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.2.1 Clarificação do problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.2.2 Modelação do Processo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.2.3 Concepção e Desenvolvimento . . . . . . . . . . . . . . . 42

5.3 Proposta de solução 3 - DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.3.1 Clarificação do problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.3.2 Modelação DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.3.3 Concepção e Desenvolvimento . . . . . . . . . . . . . . . 50

6 Demonstração e Resultados 53
6.1 Proposta 1 - Blueprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.2 Proposta 2 - Alarmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
6.3 Proposta 3 - DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

7 Conclusões e Trabalho Futuro 57

8 Referências Bibliográficas 59

9 Anexos 62
9.1 Anexo 1 - Ficheiro de Regras usado no Batch . . . . . . . . . . . 62
9.2 Anexo 2 - Ficheiro de Logs - BugsConformes.txt . . . . . . . . . 63
9.3 Anexo 3 - Ficheiro de Logs - BugsInconformes.txt . . . . . . . . 64

vi



Lista de Figuras

1 O ciclo Construir-Avaliar do artefacto . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 Processo DSRM adapado de Peffers et al[18] . . . . . . . . . . . 6
3 Semiótica e camadas de comunicação (Dietz, 2006a). . . . . . . . 12
4 A construção de uma organização, (Dietz, 2006a, p. 61). . . . . 13
5 Axioma operação (Dietz, 2006a, p. 83). . . . . . . . . . . . . . . 16
6 Padrão básico de uma transação [4] . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7 Papéis de ator nas transações [4] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
8 Bloco de construção da organização[4] . . . . . . . . . . . . . . . 20
9 Ingredientes e relações de um Processo de Negócio em BPM [15] 24
10 Padrões de desenho de um sistema de controlo. A-sem con-

trolo, B- controlo por alimentação para a frente e C-controlo por
retroalimentação.[23] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

11 Mapa conceptual dos conceitos para o controlo dinâmico da ope-
ração dos processos de negócio. [23] . . . . . . . . . . . . . . . . 29

12 Ambiente AtlasDevelopment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
13 Formulário para reportar um Bug dentro do Atlas: Report a Bug 34
14 BPMN Processo Report a Bug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
15 Classe SystemBPMN e respetivas instâncias do processo Report

a Bug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
16 Blueprint Compliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
17 Ambiente Atlas DemoV7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
18 Objeto Report a Bug Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
19 Processo BPMN criado na ferramenta Atlas . . . . . . . . . . . . 42
20 Atividade Report Bug - Flag: True . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
21 Atividade Report Bug - Flag: False . . . . . . . . . . . . . . . . 45
22 Batch Criação de Alarmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
23 Diagrama de atores e transações (ATD) . . . . . . . . . . . . . . 51
24 Legenda do ATD - Diagrama de atores e transações . . . . . . . 51

vii



Lista de Tabelas

1 Teoria desempenho na interação social (Dietz, 2006a). . . . . . . 14
2 Tipos de atos e factos materiais e imateriais de produção. . . . . 16
3 Tipos de atos e factos de coordenação. . . . . . . . . . . . . . . . 17
4 Matriz de Restrições das instâncias do processo Report a Bug . . 36
5 Tabela de Produtos de Transação (TPT) . . . . . . . . . . . . . 52

viii



Lista de Acrónimos

ATD - Actor Transaction Diagram
BPM - Business Process Management
BPMN - Business Process Model and Notation
DEMO - Design and Engineering Methodology for Organizations
DS - Design Science
DSR - Design Science Research
DSRM - Design Science Research Methodology
EC - Enterprise Cartography
EO - Enterprise Ontology
ERML - Extensible Rights Markup Language
IS - Information Systems
ISO - Internation Organization for Standardization
IT - Information Technology
MDP - Markov Decision Process
SADT - Structure Analysis and Design Technique
TPT - Transaction Product Table

ix



Lista de Algoritmos

1 Instâncias do processo Report a Bug . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2 Flag - Bugs Inconformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3 Lista de Bugs inconformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4 Query Temporary Alarms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

x



1 Introdução

Uma organização coordena o seu trabalho através da sua hierarquia e dos seus
processos de negócios, que são tarefas e comportamentos lógicamente relaciona-
dos para a realização do trabalho. Desenvolver um novo produto, atender a um
pedido e contratar um novo funcionário são exemplos de processos de negócios
[17]. Laudon (2015) refere que, quem pode garantir que os funcionários condu-
zem os negócios em conformidade com os processos oficiais da empresa? Estes
são chamados os desafios de GRC (para governança, risco e conformidade)[17].

A verificação da conformidade é um tema muito atual e de grande importân-
cia para as comunidades de gerenciamento e auditorias de processos de negócio,
devido por um lado à disponibilidade de dados de eventos, e por outro lado,
devido à alteração de legislações [5].

O papel da conformidade numa organização diz respeito à capacidade de
entender o processo e pensar como integrar as novas práticas de uma forma
que não prejudique a execução do trabalho, mas também mitigue os riscos a
que a empresa está exposta. Bem como, garantir que os processos operacio-
nais são executados de maneira controlada, com vista a satisfazer os requisitos
predefinidos, cumprindo os regulamentos, leis e acordos estabelecidos entre os
intervenientes internos e externos à organização.

Enquanto as organizações operam para fazer face as exigências de otimiza-
ção que permitam incrementar a sua eficácia e eficiência, situações inesperadas
endógenas e exógenas ocorrem de forma continua. É o caso de mudanças de
requisitos, mudanças sociais e legais ou tentativas de fraude. Podemos entender
uma não conformidade como um não atendimento a um requisito, legislação ou
norma interna.

O impacto para a organização pode ser elevado, comprometendo o alcance
dos objetivos estratégicos da organização. Na execução dos processos de ne-
gócio, o papel dos atores é ativo e autónomo, incrementando um risco face as
prescrições dos processos de negócio, uma vez que não sejam cumpridas em
conformidade com o pré-estabelecido [23]. Estas ações podem nem deixar rasto,
mas têm impacto na organização e na sua envolvente. Uma organização en-
globa uma rede de pessoas e máquinas que trabalham e comunicam de forma
integrada.

A atividade organizacional pode ser dividida em três intervalos: ex-ante: o
que acontece antes da execução; ex-dure: o que acontece durante a execução; ex-
post: depois de executados os eventos. Esta fase inclui os processos de tomada
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de decisão para estimar o comportamento futuro a partir dos dados disponíveis
das execuções passadas. A integração destes três intervalos no tempo oferece
uma descrição completa do controlo de comportamento organizacional e levam
à problemática de que as organizações têm uma compreensão incompleta dos
fatos e, no entanto, têm de tomar decisões organizacionais, ex-post, baseadas
muitas vezes, em informações parciais.

Este problema é reconhecido com alto impacto nas indústrias de saúde, fi-
nanças, administração pública, etc. Por outro lado, a Teoria Ψ (Dietz, 2006a)
fornece uma explicação para a construção e operação de uma organização, in-
dependentemente da sua natureza ser pública ou privada.

Uma organização é tida como um sistema na categoria de sistemas sociais.
Significa que os elementos são de natureza social. Por outras palavras, significa
que os humanos estabelecem compromisso e cumprem-nos em relação à produção
de coisas, por meio da comunicação. Estes compromissos ocorrem em processos
que seguem o padrão universal da transação organizacional, que diz respeito a
uma sequência de atos e fatos de coordenação entre dois atores empenhados na
produção de um ato ou fato[6].

Em suma, uma organização é uma rede de atores e transações, em que
cada ator tem uma autoridade particular que lhe é atribuída com base nas
suas competências. Assume-se que os atores exercem a sua autoridade com
responsabilidade e de forma autónoma.

1.1 Problema e Motivação

A problemática apresentada e que pretendemos resolver com o contributo desta
tese, tem como premissa obter a conformidade nos processos de negócio com
vista a incrementar a eficiência e eficácia da organização. É sabido que o tema
da falta de conformidade nos processos de negócio é um tema de grande impacto
e valor para as organizações. O papel da conformidade nas organizações tem
em vista garantir que os processos operacionais sejam executados de maneira
controlada, com vista a satisfazer os requisitos predefinidos, cumprindo os regu-
lamentos, leis e acordos estabelecidos entre os intervenientes internos e externos
à organização.

O esboço da dissertação é a seguinte: Na secção 2, apresentamos a Metodolo-
gia com recurso ao DSRM. A secção 3 lida com conceitos teóricos, em particular
com a Cartografia Empresarial e a Ontologia Empresarial - conceitos aplicados
na construção das propostas de solução. Introduz a Engenharia Empresarial e
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DEMO: o papel de ator, a Teoria Ψ, o Axioma da Operação e da Transação e o
Modelo de Construção Demo. Lida também com a conformidade nos processos
de negócio: Modelo e instância de um processo de negócio modelado em BPMN,
a observação, ações e padrões de controlo, o tempo e o risco. O trabalho relaci-
onado surge na secção 4. Na secção 5 apresentamos três propostas de solução,
que foram evoluindo à medida que avançamos no trabalho. Depois, na secção
6 a demonstração das soluções e respetivos resultados. Por fim, na secção 7 a
conclusão e o trabalho futuro.
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2 Metodologia

De acordo com (Hevner et al.2004) [18] uma investigação que usa um método
DSR-Design Science Research, exige a criação intencional de um artefacto ino-
vador para a resolução de um problema específico de um determinado domínio.
Para Hevner et al., o método de DSR é basicamente um processo de resolução
de problemas cujo princípio é “O conhecimento e a compreensão do desenho
de um problema e da sua solução são adquiridos na construção e aplicação de
um artefacto” (Hevner et al.2004). (Vaishnavi and Kuechler, 2004) chamam ao
método “Investigação de melhoramento – improvement research” para ressaltar
o facto deste método se centrar na resolução de problemas ou melhoramento do
desempenho de soluções.

Destina-se assim, a resolver problemas nunca resolvidos anteriormente, de
uma forma única e inovadora, ou a resolver problemas já resolvidos anterior-
mente, mas de forma mais eficiente e eficaz que as já existentes (Hevner et
al.2010).

As Tecnologias de Informação (IT do inglês Information Technology) são
tecnologias usadas para obter e processar informação de suporte aos propósitos
humanos [March and Smith1995]. Os mesmos autores referem que a tecnologia
é prática e útil, podendo mesmo ser definida como “implementação prática da
inteligência”. A tecnologia inclui ferramentas, técnicas, materiais e fontes de
energia que os humanos desenvolvem com o intuito de atingirem os seus ob-
jetivos. São desenvolvidas para resolver problemas específicos ou colocar em
prática conhecimentos através da experiência.

O método de investigação DSR é orientado à tecnologia, isto é, está orientado
para a elaboração de artefactos para alcançar determinados objetivos e assim
servir o ser humano (March and Smith1995).

De acordo com (March and Storey2008), um artefacto de IT é criado para
permitir uma representação, uma análise, uma compreensão e desenvolvimento
de sistemas de informação de sucesso dentro de uma organização.
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Figura 1: O ciclo Construir-Avaliar do artefacto

(Hevner et al.2004) referem que o método de investigação “Design Science”
(DS) encaminha a investigação através da construção e avaliação de artefac-
tos desenhados e construídos para ir ao encontro das necessidades do negócio.
Existe, neste tipo de investigação duas atividades com especial relevo: Contruir
e Avaliar identificados na Figura 1. Construir – diz respeito ao desenho e cons-
trução do artefacto. O artefacto é construído para executar uma tarefa especifica
e a sua construção mostra que o artefacto é exequível. Uma vez construído pode
tornar-se num objeto de estudo.

Definem-se construtores, modelos, métodos e instanciações, sendo que cada
um é uma tecnologia que, uma vez construída, pode e deve ser avaliada cientifi-
camente (March and Smith 1995). Avaliar - diz respeito a definição de critérios
e métricas de avaliação e à avaliação do desempenho do artefacto com base nes-
ses critérios. Através das métricas consegue-se perceber o que tentamos realizar
ou aperfeiçoar. (March and Smith 1995) referem que uma falha das métricas
pode levar a uma falha na medição da performance do artefacto e consequente-
mente a um mau julgamento. Também é importante, para além dos critérios e
métricas, conseguir um ambiente adequado à avaliação, que pode incluir todas
as infraestruturas técnicas e dados necessários à avaliação.

Por último, deve identificar-se as situações e os ambientes em que o arte-
facto funciona e em que situações não funciona, sendo necessário identificar
como e porquê isso acontece. Este conhecimento profundo e pormenorizado
do artefacto pode gerar novas ideias de alteração e melhoramento do artefacto.
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De acordo com (Hevner et al.2004), um artefacto de Tecnologia de Informação
pode ser avaliado em termos de funcionalidade, integridade, consistência, pre-
cisão, desempenho, confiabilidade, usabilidade, o ajuste com os requisitos da
organização, entre outros atributos de qualidade relevantes.

A Figura 1 mostra que as atividades Contruir-Avaliar formam um processo
interativo. Este ciclo usualmente ocorre várias vezes durante a investigação.
No decorrer das várias interações, podem ser observadas fraquezas no artefacto
e dai surgir a necessidade de reavaliação e refinamento. (Hevner et al.2004),
referem que o desenvolvimento das várias interações encaminha a investigação
para ir ao encontro das necessidades do negócio. A construção do artefacto está
completa quando este satisfaz os requisitos e restrições do problema que este
pretende resolver. No entanto, por vezes, redefinir e reavaliar pode ser proposto
para trabalho futuro (Hevner et al.2004).

Esta investigação usa o DSRM - Design Science Research Methodology que
consiste num processo interativo com seis etapas e inclui um método rigoroso
para a criação e avaliação dos artefactos propostos [18]. As etapas são: i) iden-
tificar o problema no domínio de modelos de processos de negócio, usando um
caso de estudo simplificado; ii) desenhar, implementar e gerir uma solução em
Cartografia Empresarial para encontrar conformidade nos processos de negócio;
iii) modelar uma solução; iv) usar o artefacto para encontrar a conformidade
nos processos de negócio; v) verificação e validação da solução em ambiente de
simulação empresarial; vi) contribuir para a comunidade, através de publicação
de um artigo científico.

A Figura 2 mostra as etapas do DSRM:

Figura 2: Processo DSRM adapado de Peffers et al[18]
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3 Background

3.1 Engenharia Empresarial e DEMO

Os fundamentos da Engenharia Empresarial (EE do inglês Enterprise Enginee-
ring) assentam em múltiplas teorias [10]. Neste trabalho centramo-nos na PSI
theory (Ψ) ou teoria da operação organizacional (do inglês organizational ope-
ration theory) e faz parte das Teorias Ontológicas. As teorias ontológicas dizem
respeito à natureza das coisas e servem para explicar a sua construção e opera-
ção e para prever as consequências de alterá-las (explicação e previsão). Ambos
com alto nível de abstração da implementação. Na Engenharia Empresarial, as
coisas são organizações. As teorias ontológicas são justificadas pela sua solidez
e adequação. A sua solidez é estabelecida por estar enraizada em sólidas teorias
filosóficas.

A adequação de uma teoria ontológica é estabelecida pela avaliação de sua
aplicação prática, por exemplo, através de julgamento de especialistas. Segundo
Morgan (1996), a Engenharia Empresarial surge como uma nova área do conheci-
mento, que tenta ultrapassar a visão tradicional e mecanicista das organizações.
Visão esta que tem dificuldade em separar o conceito “Máquina” do conceito de
“Organização”. Como tal, assenta nas seguintes premissas referidas por Zaca-
rias (2004): i)as empresas são sistemas complexos; ii) as empresas são sistemas
de processos que podem ser desenvolvidos, quer individualmente, quer de uma
forma holística; iii) o rigor da engenharia pode ser usado na transformação da
empresa através do conhecimento da organização por via de modelos.

Através da modelação da organização procura-se obter a coerência e a con-
sistência entre os vários componentes de uma organização e operar a organização
como um todo. A modelação integrada dos diferentes aspetos de uma organiza-
ção é uma preocupação da disciplina da Engenharia Organizacional. Segundo
Dietz(2011) é possível gerir a complexidade de uma organização através da in-
tegração de diferentes aspetos, em três vertentes: i) o âmago, modelo essencial
de uma organização do ponto de vista do negócio (e.g., modelo ontológico); ii) a
integração do negócio, a informação e os documentos (e.g., a realização da orga-
nização); iii) o modelo pelo qual uma organização é operada pelo conjunto das
pessoas e das tecnologias de informação (e.g., a implementação da organização).

O modelo ontológico apresentado por Dietz constitui o fundamento necessá-
rio para que as pessoas possam compreender o âmago dos processos de negócio
de uma organização. Como tal, Dietz desenvolveu a metodologia DEMO, su-
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portada por múltiplas teorias. DEMO pretende proporcionar um meio de lidar
com a complexidade da representação de uma organização e a sua dinâmica.
Possibilitando, desta forma, a descrição do modelo ontológico que fornece uma
especificação de uma organização.

Este modelo revela a estrutura profunda da organização que é mais estável ao
longo da existência da organização. O modelo ontológico omite todos os aspetos
relacionados com a realização e a implementação, por isto se diz que descreve
a estrutura profunda da organização que pretende ser mais estável ao longo da
existência desta. O modelo ontológico é descrito através de transações de negócio
que prescrevem algumas restrições de desenho no modo como a organização é
operada (i.e. a sua implementação), mas elas não restringem a forma como
as pessoas realizam de facto as transações em conformidade. As transações
englobam responsabilidades, expectativas e obrigações entre atores sociais.

Este modelo considera a perspetiva de comunicação através da forma, tam-
bém conhecida como a camada social da compreensão. Além disso, introduz a
noção de papel de ator organizacional como sendo uma abstração de um sujeito
em particular que realiza uma determinada ação e define com a responsabilidade
e a autoridade necessária para executar um ato social em particular.

3.2 O Ator

Um ator é definido por Jan Dietz and Jan Hoogervorst (2017) como um sujeito
(ser humano) em um papel de ator [10]. O papel de autor é que determina a
autoridade que o ator pode exercer e a responsabilidade de o fazer. O princípio
operacional é que os atores assumam e cumpram compromissos uns para com
os outros. Um ator executa diversas atividades ao longo do tempo. Para a
realização de uma atividade, um ator cumpre explícita ou implicitamente um
determinado papel.

De acordo com Winograd (1986), os atores de uma organização são a parte
fundamental de uma empresa e estão organizados em sistemas sociais. Um
ator está normalmente associado a uma pessoa, mas pode ser uma máquina.
Segundo (Dietz et al., 2013) numa empresa podem coexistir visões individuais
e coletivas da mesma realidade. Estes atores são dotados de vontade própria e
liberdade de ação, agindo de acordo com os seus propósitos e orquestrações [23].
São, portanto, autónomos na decisão sobre o que devem fazer de seguida. Nas
empresas, algumas tarefas podem ser automatizadas por sistemas de software,
ao passo que outras são realizadas pelos atores humanos.
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3.3 Ontologia Empresarial

As várias abordagens tradicionais de modelagem empresarial não fazem jus à
estrutura profunda dos processos de negócio (Dietz, 2006a). Principalmente
porque não tinham uma compreensão adequada da noção de processo de negócio
com o intuito de (re)projectar e (re)Engenharia de processamento de negócios.
Estas abordagens não tinham em conta que as organizações são sistemas sociais.

Os processos de negócio eram tidos como apenas sequências de ações, con-
dições e resultados. De acordo com (Dietz, 2006b; Dietz and Habing, 2004), a
ontologia da empresa é uma abordagem que distingue adicionalmente entre os
elementos essenciais (ontológicos), que dizem respeito à cooperação. E infológi-
cos e datalógicos que dizem respeito à interoperabilidade. Interoperabilidade é
a capacidade de um sistema de se comunicar de forma transparente com outro
sistema.

Para compreender a forma como as organizações funcionam é necessário
compreender como as pessoas coordenam as suas atividades, no que diz res-
peito, nomeadamente, no cumprimento dos compromissos assumidos. Os atos
de coordenação atômica são atos como pedir e prometer. Esses atos acontecem
em padrões recorrentes, denominados transações (Dietz, 2003b). Estes atos são
claramente distintos da interoperabilidade.

A cooperação, por sua vez, diz respeito à interação entre empresas (pessoas).
É neste nível, de cooperação, que a ontologia empresarial fornece base para
a investigação. Com base na Ontologia Empresarial (EO do inglês Enterprise
Ontology) são identificados os componentes de negócio que apoiam as transações
comercias, levando à criação do modelo ontológico do sistema de informação de
suporte.

Um componente de negócio é independente, reutilizável e comercializável, e
fornece pontos de interação bem definidos. Segundo Barbier e Atkinson (2003)
"um componente de negócios modela e implementa lógica de negócios, regras
e restrições que são noções típicas, recorrentes e abrangentes que caracterizam
um domínio ou uma área de negócios".

A metodologia da Ontologia Empresarial apresentada por (Dietz, 2006b)
concerne uma abordagem que oferece uma solução para o descompassamento
entre perspetivas sociais e técnicas. Centrando-se explicitamente nos padrões
de comunicação específicos do negócio, onde os indivíduos, ou seja, seres huma-
nos, conseguem mudanças no mundo (objeto) por meio de atos comunicativos
(Denning e Medina-Mora, 1995; Goldkuhl e Lyytinen, 1982; Van Reijswoud et
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al., 1999; Winograd e Flores, 1986). E faz a distinção entre as ações essenciais
(ontológicas), informativas (infológicas e documentais (datalógicas).

Criado por Jan.Dietz, a Ontologia Empresarial concerne uma teoria profunda
sobre os elementos que constituem a complexidade de uma empresa e oferece
os critérios de como os modelos das atividades de uma organização devem ser.
Assim, ummodelo ontológico deve cumprir os critérios de qualidade introduzidos
em Albani e Dietz (2006) e Dietz (2006b, p. 8), e ser: coerente (ou seja, as
partes constituem um todo integral); consistente (ou seja, não há contradições ou
irregularidades); abrangente (ou seja, todas as questões relevantes são tratadas);
conciso (ou seja, o modelo não contém matérias supérfluas); essencial (ou seja,
mostra apenas a essência, de acordo com a categoria do sistema, e independente
da realização e da implementação do sistema).

É chamado de Ontologia Empresarial a todos os modelos de domínio co-
mercial que satisfaçam estes requisitos. A aplicação da Ontologia Empresarial
permite uma compreensão da construção e operação da empresa de uma forma
independente da sua realização e implementação. Compressão esta, fundamen-
tal para o diagnóstico Inicio-Fim e objetivo da realidade da empresa e dos seus
processos.

3.3.1 Teoria Ψ

A teoria Ψ fornece uma explicação para a construção e operação de organiza-
ções, independentemente da sua natureza (pública ou privada). A Ontologia
Empresarial está suportada pela Teoria Ψ que define uma empresa como um
sistema heterógeno de sistemas sociais, em que os elementos são os indivíduos:
“Performance in social interaction”. Para Dietz, as organizações são essencial-
mente sistemas sociais, cujos elementos são seres humanos que, no seu papel de
sujeitos sociais, possuem autoridade e responsabilidade.

O princípio da Ontologia Empresarial assume que, no funcionamento das
organizações, as pessoas assumem e honram compromissos relativos aos produ-
tos (serviços) que criam (entregam). Os compromissos ocorrem em processos
que seguem o padrão universal da transação organizacional – uma sequência de
atos e fatos de coordenação entre dois atores focados na produção de um ato ou
fato. Segundo Dietz, só será possível gerir a complexidade de uma organização
e reduzir e gerir a sua entropia através do modelo ontológico.

O modelo ontológico, sendo coerente, abrangente, consistente e conciso, re-
leva apenas a essência de uma organização e permite lidar com os problemas
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atuais e futuros do desafio empresarial. A assunção feita na sua proposta é que a
comunicação entre as pessoas de uma organização constitui o suporte necessário
e suficiente para desenvolver uma teoria sobre as organizações. Para tal, apoia-
se na área científica da semiótica organizacional e agrupa as divisões semióticas,
propostas por Stamper, numa nova estrutura, simplificada, que agrupa as ca-
madas do modelo semiótico de modo a suportar os aspetos comunicacionais.
Desta reorganização resultam três camadas apresentadas na Figura 3 e que são
expressas na teoria Ψ.

Dietz baseia-se na existência de três capacidades humanas determinantes
na execução dos papéis dos atores durante a operação numa organização. As
aptidões são: Performa: Em relação aos atos de coordenação, a capacidade
performa pode ser considerada a capacidade essencial para realizar qualquer
tipo de negócio, visto que corresponde à capacidade de entrar em compromissos
tanto por parte de quem realiza um ato de coordenação, como por parte da
pessoa a quem o ato é dirigido.

No âmbito da produção, a capacidade performa relaciona-se com os atores
de negócio. São eles que realizam atos de produção, tais como decidir, julgar
ou produzir coisas novas e originais (não deriváveis), assim realizando fatos de
produção organizacionais. Informa: relaciona-se com os atores informacionais,
aqueles que realizam atos infológicos, tais como derivar, ou computar fatos já
existentes. No fundo, diz respeiro à capacidade das pessoas de interpretarem
a informação e comunicação que advém dos aspetos pragmáticos e semânticos
do conteúdo da comunicação; Forma: Corresponde aos atos datalógicos, tais
como recolher, distribuir ou armazenar documentos ou dados.
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Figura 3: Semiótica e camadas de comunicação (Dietz, 2006a).

A Ontologia Empresarial considera apenas a perspetiva de comunicação per-
forma, ou seja, só se foca nos aspetos sociais relativos aos compromissos assu-
midos pelas pessoas.

Segundo Dietz, as organizações, enquanto sistema, têm características sis-
témicas que as suas componentes não têm. Para compreender um sistema, é
necessário modelar os seguintes conceitos: Componentes: conjunto de todas
as partes de um sistema. Tudo é um sistema ou componente de um sistema, ou
seja, não há elementos isolados; Ambiente: partes da mesma categoria que não
estão dentro do limite do sistema, mas que afetam ou são afetados pelos com-
ponentes do sistema; Estrutura: conjunto de relações entre os componentes
do sistema ou entre esses e os elementos do ambiente. Dietz definiu os concei-
tos necessários do modelo ontológico de uma organização a partir da Teoria Ψ

(Dietz, 2006a), apresentado na Figura 4.
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Figura 4: A construção de uma organização, (Dietz, 2006a, p. 61).

A teoria Ψ reclama que as organizações pertencem à categoria dos siste-
mas sociais. Nestes sistemas sociais, os seres humanos (sujeitos sociais) têm a
capacidade de cumprir os compromissos assumidos mutuamente, (a interação
social) (Dietz, 2006a), relativos às coisas que trazem à realidade (compromissos
ou produção). Esta realidade é, em grande medida, uma realidade intersubje-
tiva. Por outras palavras, as pessoas, nas suas interações sociais, envolvem-se
em obrigações relativas às ações a tomar e chegam a acordo sobre os resultados
dessas ações (Dietz, 2003).

Uma organização é então uma rede de atores e transações, tendo cada ator
uma autoridade particular que lhe foi atribuída com base nas suas competências.
Assume-se que os atores exercem a sua autoridade com responsabilidade e ajam
autonomamente. A Teoria Ψ consiste num conjunto de quatro axiomas e um
teorema, que são descritos em detalhe por Dietz (2006) e apresentados na Tabela
1.
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Tabela 1: Teoria desempenho na interação social (Dietz, 2006a).

Aplicando a teoria Ψ, pode-se separar o conhecimento essencial da constru-
ção e do funcionamento da organização de uma empresa, bem como de uma
rede de empresas. Este modelo empresarial essencial é chamado de Ontologia
da Empresa. A teoria Ψ consiste em vários axiomas (i.e.,uma proposição que
não é provada ou demonstrada, mas é considerada auto evidente; a sua verdade
é tida como certa e serve como ponto de partida para deduzir e inferir outros) e
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um teorema é derivado de declarações anteriores aceites ou estabelecidas como
tais, como axiomas.

A partir da teoria Ψ é possível capturar as interações sociais das pessoas,
o seu envolvimento em obrigações relativas às ações a tomar e como chegam a
acordo sobre os resultados dessas ações (Dietz, 2003) (Dietz, 2006a). Isto é feito
através de atos de coordenação e da linguagem, o que pode ser compreendido
como a emissão de uma sentença vista como uma ação. Neste caso, o ato é
designado por um enunciado performativo, de caráter contratual, que cria novos
factos e que são ações ou parte de uma ação.

Ao enunciar o ato, o proclamador não descreve nem afirma a realização
de uma ação. Está a realizá-la realmente. Os enunciados performativos não
descrevem nem verificam algo, não são verdadeiros ou falsos, não são apenas o
dizer ou afirmar, mas são parte da ação.

Em particular, a teoria Ψ indica que os atos realizados pelos agentes ocorrem
sempre em padrões universais chamados transações de negócio, e que o resul-
tado da execução de uma transação é a criação de um facto (Dietz, 2006a). O
padrão de transação consiste nos seguintes atos: pedido, compromisso, entrega
e confirmação de atos de coordenação. Possui dois atores, cada um com um
papel distinto: o iniciador, que inicia e confirma a transação, e o executor, que
se compromete, realiza o ato de produção e a entrega do produto. Sendo assim,
as pessoas, nas suas interações sociais, envolvem-se em obrigações relativas às
ações a tomar e chegam a acordo sobre os resultados dessas ações (Dietz, 2003).

3.3.2 O Axioma da operação

Na Teoria Ψ (Dietz, 2009) - na qual o DEMO se baseia - o axioma da operação
incide sobre os diferentes tipos de atos que os atores, nas organizações, (i.e.,
pessoas, também chamados sujeitos) realizam e os resultados desses atos [6].
Este axioma afirma o seguinte (Dietz, 2006a): Os atores realizam dois tipos de
atos: atos de produção e os atos de coordenação. Estes atos têm resultados
definitivos: os factos de produção e os factos de coordenação, respetivamente.

Através da realização de atos de produção, os atores contribuem para escla-
recer a função da organização. Através da realização de atos de coordenação, os
atores entram e respeitam os compromissos relativos aos atos de produção. Um
ator é um sujeito no cumprimento de um papel. Papéis são parcelas elementares
de autoridade e responsabilidade. Este axioma faz a distinção entre atos e factos
de produção e coordenação (Figura 5).
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Uma vez realizado um ato de coordenação ou de produção, é-nos sempre
possível consultar a sua conclusão: ele torna-se num facto que não pode ser
desfeito.

Figura 5: Axioma operação (Dietz, 2006a, p. 83).

Atos de Produção (atos-P) são atos que lidam com a entrega de bens mate-
riais ou imateriais pelos atores no seu ambiente (ou seja, os atores contribuem
diretamente para a realização da função da organização). Os seus resultados são
factos de produção (factos-P). Exemplos de atos de produção relativos a bens
materiais são o fabrico e o transporte. Os factos de produção correspondentes
são “o produto P foi fabricado"e "o produto P foi transportado”. Para bens ima-
teriais, os exemplos são decidir e julgar. Os factos de produção correspondentes
são “a decisão D foi tomada” e “o julgamento J foi efetuado” (Tabela 2).

Tabela 2: Tipos de atos e factos materiais e imateriais de produção.

Atos de coordenação (atos-C) servem um propósito diferente dos atos de
produção, apesar de serem executados pelos mesmos atores. Não contribuem
diretamente para a produção de bens mas coordenam a execução de atos de
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produção (ou seja, atores entram e cumprem os compromissos relativos aos
atos de produção). Um exemplo de um ato de coordenação e do seu facto
de coordenação correspondente (facto-C) é o pedido para a produção de um
produto e o facto de produção "o Produto P foi produzido” (Tabela 3). Alguns
exemplos de atos de Coordenação são a solicitação (ou o pedido), a promessa e
o declínio (ou recusa).

Tabela 3: Tipos de atos e factos de coordenação.

A qualquer momento, o mundo da Coordenação e da Produção estão num
estado particular, simplesmente definido como um conjunto de factos: factos
de Coordenação e de Produção, respetivamente criados até àquele momento.
Quando ativos, os atores levam o estado atual do mundo-P e do mundo-C em
conta (indicado pelas setas a tracejado na Figura 5). Factos-C servem como
guião para os atores, com o qual tentam lidar constantemente. Dito de outra
maneira, os atores interagem através da criação e manipulação de factos-C. Dietz
denomina os atos de coordenação como átomos de uma organização porque
são eles as unidades de ação em que um determinado compromisso sobre um
determinado facto de produção se funde.

Um ator é descrito como um sujeito no cumprimento do seu papel enquanto
ator. A fim de se abstrair do sujeito específico que realiza uma ação e de se
concentrar sobre o papel organizacional do sujeito na realização da ação. Um
ator é definido como uma ’quantidade’ particular de autoridade, correspondente
ao montante que é necessário para executar com precisão um tipo de atos de
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produção. Em geral, os atores não coincidem com funções ou simplesmente
reproduzem funções organizacionais. Normalmente, um papel pode ser desem-
penhado por um conjunto de sujeitos (significa que só em conjunto os sujeitos
são capazes de desempenhar o papel) e um sujeito pode cumprir ao mesmo
tempo e sucessivamente, um número de papéis.

3.3.3 O Axioma da transação

No que diz respeito ao axioma da transação da teoria Ψ, os atos de coordenação
seguem uma sequência genérica conhecida como padrão universal de transação
organizacional. O padrão tem três fases: i) fase do pedido ou fase-P, em que o
papel de ator iniciador da transação expressa o seu desejo em forma de um pe-
dido (do inglês request), e o papel de ator executor promete (do inglês promise)
que produz o resultado desejado; ii) a fase de execução fase-E, em que o papel
de ator executor produz de fato o resultado desejado; e iii) a fase do resultado
ou fase-R, em que o papel de ator executor declara (do inglês states) o resultado
produzido, cabendo ao iniciador aceitar (do inglês accept) o resultado e desse
modo conclui-se a transação.

A sequência é conhecida como padrão básico de transação (figura 6) e con-
sidera apenas o resultado ótimo, em que tudo ocorre como esperado. Todos os
cinco passos mandatórios têm de acontecer para que um novo fato de produção
seja realizado.

Em Dietz (2008b) também encontramos o padrão universal da transação que
considera muitos outros atos de coordenação, incluindo cancelamentos e rejei-
ções que podem ocorrer relativamente a cada um dos cinco passos mencionados
no padrão básico de transação.
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Figura 6: Padrão básico de uma transação [4]

Muito embora, todas as transações passem pelos quatro passos de compro-
misso social: os atos de coordenação de pedido, promessa, declaração e acei-
tação, alguns passos podem ser desempenhados de forma tácita, i.e., sem que
ocorra qualquer comunicão explícita. Para que tal se verifique, basta que exista
um esquecimento que pode provocar uma falha grave em algum processo de
negócio.

Neste sentido, é importante considerar todos os caminhos possiveis de uma
transação no momento do desenho da organização. Cada passo de uma tran-
sação é da responsabilidade de um dos dois papéis de ator. O ator iniciador é
responsável pelo pedido e aceitação, e o ator executor é responsável pelos pas-
sos de promessa, execução e declaração. No entanto, os passos podem não ser
realizados pelos atores responsáveis e serem delegados a outro sujeito. Ficando
este com a responsabilidade de um ou mais passos da transação, muito embora
a responsabilidade se mantenha por ultimo associada a quem delega (Dietz,
2008b).
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Figura 7: Papéis de ator nas transações [4]

Ao juntar os axiomas, da operação e da transação, é dada a possibilidade de
formar um bloco de construção da organização (figura 8). Cada papel de ator
pode ser o executor de apenas uma transação e pode ser o iniciador de várias
transações, uma ou nenhuma.

Figura 8: Bloco de construção da organização[4]

3.3.4 Modelo de construção DEMO

O modelo de construção DEMO, (CM do inglês Construction Model) ilustra a
construção da organização (Perinforma, 2015). Consiste em tipos de transação
e papéis de ator associados a eles, incluindo links de informações entre eles.
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Um tipo de transação representa um ato/fato de coordenação presente numa
conversa de negócios e um papel de ator representa o iniciador/executor de
tal coordenação. CM é um dos quatro modelos de aspeto que expressam o
conhecimento ontológico da empresa alvo. Os outros modelos de aspeto são
Process Model (PM), Action Model (AM), and Fact Model (FM). CM consiste
num modelo de interação como parte de coordenação e modelo de interserir
como parte da produção.

Esta dissertação está centrada apenas no primeiro: CM - que contém Di-
agrama de Transações de Ator (ATD do inglês Actor Transaction Diagram)
e Tabela de Produtos de Transação (TPT do inglês Transaction Product Ta-
ble) que compõe a estrutura de interação de uma organização (Dietz, 2006)
[6]. ATD ilustra as funções de ator, tipos de transações e seus relacionamentos.
TPT mostra os tipos de transação e respetivos tipos de produtos. O modelo de
construção DEMO tem sido aplicado principalmente na pesquisa de sistemas de
informação, em particular na ontologia organizacional (Op’t Land et al., 2009)
e nos processos de negócio (Liu and Iijima, 2015)[11].

3.4 Cartografia Empresarial e Governança Coorporativa

De acordo com Tribolet et al(2014) [2] uma organização é vista como um sistema
dinâmico onde operam uma rede de atores que colaboram e produzem resulta-
dos que podem ser representados através de mapas cartográficos. Os atores
colaboram entre si ao longo do tempo criando uma rede colaborativa dinâmica,
e produzem comportamentos autónomos que podem mudar o estado geral do
sistema. Estes atores – humanos e máquinas, funcionam em rede dentro de um
domínio e produzem eventos, alguns inesperados, e alterações de estado. Estão
continuamente a interagir e a produzir comportamentos.

A alteração produzida por um ser humano só pode ser observada após a
conclusão da ação, bem como a ação produzida por um ator de computador
em Sistemas de Informação (IS do inglês Information Systems). Muito embora
a previsibilidade das ações automatizadas do computador é exponencialmente
maior do que nos seres humanos. No entanto os sistemas podem ter falhas ou
estar desalinhado com o negócio, o que torna inviável estimar com certeza o
resultado das interações.

Ainda de acordo com os mesmos autores, a Cartografia Empresarial (EC
do inglês Enterprise Cartography) é fundamental para governar os processos de
transformação de uma organização. As representações cartográficas da empresa,
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através de artefactos, representam a estrutura e a dinâmica de uma organização
a partir de três vistas temporais: como-era (passado), como-é (presente), a-ser
(futuro). Exibidos e gerados de forma dinâmica através de um processo continuo
de coleta de dados operacionais de uma organização.

A Cartografia Empresarial e Governança Corporativa assentam dentro da
Engenharia Empresarial (EE do inglês Enterprise Engineering). Segundo (Ho-
ogervorst 2009), Governança Corporativa relaciona-se à transformação empre-
sarial desde a mudança de processos operacionais, refontes e regras de negócios
definem novos limites de gerenciamento. A EE contribui para a transformação
da empresa, pois permite modelar a estrutura e a dinâmica da organização, jun-
tamente com as restrições e os princípios de design (Lankhorst 2013; Opt Land
2009).

Embora se diferencie da EE, a Cartografia Empresarial é parte integrante da
arquitetura da empresa. A transformação é vista como o conjunto de iniciativas
que alteram o estado atual para um estado pretendido. Os dois estados percor-
rem variáveis organizacionais em diferentes momentos no tempo. O estado as-is
são as variáveis que mudaram devido a eventos passados, o estado to-be repre-
senta uma configuração de estado esperada das variáveis organizacionais. Entre
estes dois estados a organização vai reagindo a outros eventos desencadeados
pela operação dos processos de transformação.

É importante observar e governar a organização durante a transição de esta-
dos, mesmo que alguns dos eventos possam não estar relacionados com a ativi-
dade de transformação, podem condicionar o processo de transformação desvi-
ando a organização dos objetivos. A Engenharia Empresarial capacita os seres
humanos de artefactos que potenciam a sua capacidade individual e coletiva para
lidar com situações específicas, compreendendo a realidade e transformando-a
de forma proactiva no cumprimento dos objetivos idealizados individual e cole-
tivamente.

3.5 Conformidade nos Processos de Negócio

A verificação de conformidade é um tema muito atual e de grande importância
para as comunidades de gerenciamento e auditorias de processos de negócio,
devido por um lado à disponibilidade de dados de eventos, e por outro lado,
devido à alteração de legislações (Van der Aalst, et al.) [5].

Atualmente, as organizações precisam garantir que os processos operacio-
nais são executados de maneira controlada, com vista a satisfazer os requisitos
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predefinidos, cumprindo os regulamentos, leis e acordos estabelecidos entre os
intervenientes internos e externos à organização. Uma vez que os desvios podem
expôr a organização a riscos graves e acarretar custos elevados. Neste sentido,
as organizações precisam verificar de forma contínua se os processos, suporta-
dos pelos Sistemas de Informação, são executados dentro de um determinado
conjunto de limites. Os desvios podem ser apontados como ineficiências, fraude,
riscos e negligência.

Cada vez mais as organizações estão sujeitas a leis e regulamentação, no
cumprimento de standards e obrigações contratuais, havendo necessidade de
otimizar os tempos de resposta dos processos sujeitos a estas diretrizes. Em
simultâneo os avanços tecnológicos oferecem cada vez mais oportunidade para
observar de forma sistemática os processos a um nível detalhado, com registo
de todos os eventos relevantes do processo.

No entanto, a crescente informatização dos processos de negócios incrementa
a oportunidade de soluções alternativas. Os funcionários recorrem a soluções al-
ternativas para lidar com um fraco desempenho de tecnologia e processo (Safadi
’&’ Faraj 2010, Vogelsmeier et al.2008)[16]. Os SI também aumentam o risco
de ilusão de controlo, o que significa que os sistemas de informação apresen-
tam informações que não refletem as instâncias reais do processo (Sobreperez et
al. 2005). Da mesma forma, os funcionários exploram sistemas de informação
para criar "fachadas de conformidade", o que significa que os funcionários usam
sistemas de informação para fingir conformidade (da Cunha ’&’ Carugati 2009).

Tomamos como exemplo uma solução alternativa na contabilidade [16]: sup-
plier effort - o fornecedor usa contas de pagamento divididas para evitar o esforço
adicional quando cobra as contas da organização. Os fornecedores com uma fa-
tura de valor superior a 12.000 dólares têm de preencher um formulário adicional
para que a organização possa criar um registo de dados, marcando o fornecedor
como registado para pagamentos adicionais.

No caso concreto, o fornecedor já conhecia o limite e fornecia duas faturas
separadas, cada uma no valor de 6.000 dólares, para evitar o preenchimento
do formulário. Ao fazer isso, a quantidade de contas de pagamento dividido é
aumentada, o que leva a maiores esforços de uma perspectiva organizacional,
pois o desafio está no esforço do fornecedor.
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3.5.1 Modelo e instância de um processo de negócio modelado em
BPM

Neste trabalho, estudamos as organizações orientadas a processos de negócio.
Para o efeito usamos um modelo de processo de negócio criado em BPM (do
inglês Business Process Management). De acordo com o Marlon Dumas [15],
um processo de negócio é tido como uma coleção de eventos interrelacionados,
atividades e pontos de decisão que envolvem um número de atores e objetos,
e que coletivamente levam a um resultado que é de valor para pelo menos um
cliente. A figura 9 descreve os ingredientes desta definição e suas relações.

Figura 9: Ingredientes e relações de um Processo de Negócio em BPM [15]

Esta definição reflete a importância que o processo de negócio tem no BPM.
O BPM envolve diferentes fases e atividades no ciclo de vida do processo de
negócio. Encontramos em (Op’t Land et al.,2009) uma definição de modelo de
processo de negócio, como uma representação abstrata que permite restringir a
liberdade de desenho subsequente de uma organização num determinado período
de tempo. O papel de ator tem diferentes interpretações da mesma realidade.
Logo, a representação descrita acima, permite um entendimento comum entre
os diferentes atores organizacionais.

De acordo com Guerreiro(2014)[23], é preciso que os modelos previamente
desenhados sejam implementados em sistemas (manuais, semiautomáticos ou
automáticos) para serem contidos na organização e posteriormente instancia-
dos. A instanciação acontece quando os atores executam as suas atividades ao
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longo do dia. São as múltiplas instâncias do processo de negócio, a ocorrer em
simultâneo numa organização e revelam a sua existência no dia-a-dia.

Um modelo de processo de negócio, define quais os papéis dos atores que
estão envolvidos em cada transação de estado. São esses mesmos atores que
instanciam as transições de estado do processo de negócio. Com vista a sis-
tematizar esta problemática, Dietz (2006) propõe um modelo de representação
de processos de negócio que envolve três aspetos: i) a definição dos papéis dos
atores; de forma a especificar quem é responsável por cada parte do processo de
negócio; ii) a definição de um espaço de transição de estados e iii) a definição
de um espaço de estados.

Do mesmo modo como se pode representar os modelos de processo de ne-
gócio, também podem ser representadas as instâncias de processos de negócio,
possibilitando observar se alguma das instâncias do processo de negócio não
está a respeitar a prescrição do modelo. As funções de controlo organizacional
devem ser invocadas sempre que se verifique uma não observância do modelo.

De acordo com Marlon Dumas [15], o BPM é a arte e a ciência de supervi-
sionar como o trabalho é realizado numa organização para garantir resultados
consistentes e aproveitar as oportunidades de melhoria. Os objetivos de me-
lhoria, consoante os objetivos da organização, poderão ser a redução de custos,
redução do tempo de execução, e redução de taxas de erro e podem ser pontuais
ou contínuas. O BPM não diz respeito à melhor forma de como as atividades
são executadas, mas sim à forma de gerir cadeias de eventos, atividades e deci-
sões que acrescentam valor à organização e aos seus clientes. Essas "cadeias de
eventos, atividades e decisões"são chamadas de processos.

O BPM atrai a atenção dos gestores de negócio devido às suas habilidades
demonstradas ao oferecer melhorias no desempenho organizacional, conformi-
dade regulatória e qualidade de serviço bem como uma forma de comunicar
com as várias partes da empresa através de uma linguagem comum.

3.5.2 Observação

A observação é uma das etapas do método científico e consiste em perceber,
ver e não interpretar. E refere-se à ação e ao resultado de observar algo ou
alguém. No controlo de sistemas dinâmicos, Franklin et al. (2009) referem
que “. . . um sistema é completamente observável se cada variável de estado do
sistema afeta algumas das saídas. Muitas vezes, é desejável obter informações
sobre as variáveis de estado das medições das saídas e das entradas. Se qualquer
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um dos estados não pode ser observado a partir das medições das saídas, o
estado é dito não observável e o sistema não é completamente observável ou
simplesmente não observável. . . ”.

3.5.3 Ações de Controlo

Num sistema, existem dois tipos de variáveis de controlo, as que são controláveis
e as que não são controláveis. Franklin et al.(2009) referem: "...um processo
denomina-se totalmente controlável se cada variável de estado do processo for
controlada para atingir um certo objetivo em tempo finito por um controlo u(t)
sem restrições. Se qualquer uma das variáveis de estado for independente do
controlo u(t) isto significa que não há nenhuma maneira de atuar, em tempo
finito, essa variável de estado para o estado desejado.

Portanto, esse estado em particular é denominado de incontrolável. Se hou-
ver pelo menos um estado incontrolável, então o sistema é denominado não
totalmente controlável ou simplesmente incontrolável".

No escopo dos processos de negócio, uma ação de controlo pode resultar em
duas diferentes possibilidades: i) Controlo negativo: são as ações de controlo
sobre as instâncias dos processos de negócio para evitar que situações de desvio
propositado comprometam a operação da organização. Exemplo, um ator que
fica sem acesso ao sistema; ii) Controlo positivo: são ações de controlo sobre os
modelos dos processos de negócio caso se verifique que a situação de desvio re-
presenta inovação. Exemplo, executar uma atividade, mas de forma otimizada.
Nestes casos, a nova prescrição é incorporada nos modelos da organização.

3.5.4 Tempo

Shewhart (1980) propõe um ciclo de controlo de um sistema, composto pela
sequência clássica PDCA: i) a inteligência para observar um problema organiza-
cional; ii) o desenho das potenciais soluções; iii) a escolha da melhor solução e
iv) implementação da solução e verificação para ver se cumpre os objetivos pre-
tendidos. Entre as diferentes atividades de controlo ocorrem atrasos no tempo.
Significa que quando o controlo é acionado pode já não ser válido na realidade
operacional do sistema a controlar.

Conceptualmente, tudo o que acontece antes da execução dos processos de
negócio, é denominado por ex-ante, por exemplo a prescrição dos processos de
negócio. O que acontece depois da execução dos processos de negócios é chamado
de ex-post. Para as ações mais corretas a serem tomadas, são considerados os
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modelos ex-ante dos processos de negócio, como referência de controlo a ser
seguida.

3.5.5 Padrão de controlo

O objetivo do controlo é permitir que a operação das instâncias dos processos
de negócio sejam conduzidas, com esforço limitado, para um estado estável
previamente definido pela organização, sendo capaz de reagir a alterações e
perturbações exógenas e endógenas, que vão ocorrendo. Guerreiro(2014)[23]
Em termos conceptuais, Kuo (1995) define a estabilidade de um sistema como
“. . . considerando a resposta de um sistema a entradas ou perturbações: um
sistema que permaneça em estado constante, exceto quando é afetado por uma
ação externa, mas que seja capaz de voltar ao estado constante inicial logo após
essa ação externa ser removida então pode ser considerado estável. . . ”.

A Figura 10 mostra os padrões clássicos para um sistema de controlo. Em
(A) é apresentado um sistema que não é controlado. A perturbação afeta sempre
a saída entregue pelo sistema. Neste modelo, não é possível garantir o compor-
tamento do sistema de saída. Em (B), é apresentado um padrão de alimentação
para a frente, mostrando que a entrada do sistema muda de acordo com a per-
turbação. Evidenciado assim, que a dinâmica especifica do sistema não está
incluída na ação de controlo. Na parte inferior da imagem, em (C), é mostrado
um padrão de controlo por retroalimentação, que calcula a entrada do sistema
de acordo com o desalinhamento real obtido entre a saída e a entrada.

Neste caso, o cálculo de controlo de atuação tem em conta a perturbação
da dinâmica do sistema. Assim, a saída do sistema depende da perturbação
aplicada no sistema e sobre a própria dinâmica do sistema.
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Figura 10: Padrões de desenho de um sistema de controlo. A-sem controlo, B-
controlo por alimentação para a frente e C-controlo por retroalimentação.[23]

Conclui-se assim que, para obter um sistema de controlo que produza os
resultados esperados, é necessário ter a disponibilização das capacidades de ob-
servação e de atuação no sistema a controlar.

3.5.6 Mapa conceptual dos conceitos para o controlo dinâmico da
operação dos processos de negócio

Observamos a partir da Figura 11 que um modelo de processo de negócios é
composto por papéis de atores, definições de estados e transições entre esses
estados. Esta definição é feita ex-ante. Os modelos dos processos de negócio
têm o intuito de representar uma realidade organizacional e são implementados
pelas instâncias de processos de negócio. Também foi referido, que os atores são
responsáveis por executar as instâncias de processos de negócio de acordo com
a definição dos seus papéis.

Por conseguinte, a operação das instâncias é observável e possibilita que os
sistemas de controlo organizacional tomem decisões, com base nessa informação,
sobre quais as ações de controlo corretas a tomar, em relação aos desalinhamen-
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tos. As ações de controlo recaem sobre os modelos de processos de negócio
(controlo positivo) ou sobre as instâncias do processo de negócio (controlo ne-
gativo). A ação de controlo é executada ex-post mas baseia-se nas observações
anteriores. Quando o desalinhamento identificado, é visto como inovador, deverá
ser acomodado em novos modelos de processos de negócio para serem contem-
plados no futuro. No caso, do desalinhamento ser prejudicial deve ser efetuada
correção nas instâncias atuais do processo de negócio.

Figura 11: Mapa conceptual dos conceitos para o controlo dinâmico da operação
dos processos de negócio. [23]

3.5.7 Risco

O risco é tido como um evento indesejável que pode trazer consequências negati-
vas para a organização. Neste sentido, os mercados financeiros têm sofrido forte
pressão mundial no que diz respeito à regulamentação. No sentido de consegui-
rem novas soluções e abordagens que permitam auditar as transações comerci-
ais, em tempo de execução, e obter a conformidade. Numa empresa sustentada
por processos, enquanto os atores executam as suas ações, muitas instâncias de
transações comerciais são executadas em simultâneo incrementando o aumento
do risco quando comparadas as transações comerciais prescritas com as suas
instâncias.

Quando um risco é manifestado é tido como um comportamento de não
conformidade durante a execução de transações. A gestão do risco tem como
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objetivo identificar e avaliar os riscos com o intuito de definir controlos pre-
ventivos capazes de diminuir a probabilidade de ocorrência de riscos e mitigar
os efeitos negativos. Existem riscos negativos e que devem ser evitados e até
mesmo anulados e existem riscos positivos que podem ser considerados como
padrão de risco e colocados num repositório de riscos evoluíeis, com capacidade
dos sistemas de controle para acomodar, em tempo de execução, novos modelos
de transações comerciais e padrões de risco.

Baseado no conceito de perfil de risco, a não conformidade gera impactos que
podem ser classificados como positivos ou negativos. Abrindo a possibilidade de
identificar e classificar a ocorrência de riscos em negativos e positivos, quando
confrontados com uma definição prévia de perfis de risco conhecidos. O impacto
positivo de uma não conformidade ou perfil de risco positivo pode ser visto como
uma melhoria a efetuar num processo de negócio. O impacto negativo ou perfil
de risco negativo, pode ser visto como uma não conformidade que deve ser
evitada e até mesmo anulada.
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4 Trabalho Relacionado

1aAbordagem: MDP e DEMO

O artigo propõe uma nova abordagem para referir o conjunto de regras de
negócio que otimizam o valor da função das operações das transações comerci-
ais, combinando a Teoria dos Processos de Decisão de Markov (MDP) com o
espaço de transação de negócios DEMO. Seguindo a teoria geral do sistema e
DEMO, as 3 dimensões fundamentais para um espaço de transação negocial são
as seguintes: espaço de estado – representando o conjunto de estados permitidos
num sistema; espaço de transição – representando o conjunto de sequências de
transações permitidas num sistema; espaço do papel do ator – representando
o conjunto de competências, autoridades e delegações permitidas num sistema
[19].
Conclusão: Durante a operação, as regras de negócio são a componente res-
ponsável por decidir que ação de controlo deve ser executada: o controlador. As
decisões são suportadas pelas variáveis observadas e são implementadas pelas
variáveis de controlo. No entanto, a direção organizacional é, na maioria das
vezes, considerada como um componente adicional. independente e organizaci-
onal que reage de acordo com o comportamento da parte da organização que é
suposto controlar.

Além disso, a elicitação das regras de negócio é normalmente um processo
intuitivo e sujeito a erros. Isto acontece devido à complexidade organizacional,
estas abordagens atuais são insuficientes porque é impraticável visualizar os re-
sultados de uma determinada regra de negócio, sem usar ferramentas de apoio
à simulação que auxiliem o processo de decisão.

2aAbordagem: DEMO e risco

O artigo tem com objetivo propor uma abordagem inovadora e baseada no
risco, suportando assim a conformidade em processos de negócio complexos. O
modelo de transação de negócio é o resultado da aplicação de restrições de design
para uma realidade organizacional particular, válida num dado período, sendo
útil para partilhar um conhecimento mútuo entre os stakeholders que têm uma
interpretação diversificada. A teoria e metodologia DEMO introduzem capaci-
dades para lidar rigorosamente com os aspetos dinâmicos baseados em processos
das transações comerciais, usando uma ontologia organizacional que é compa-
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tível com a comunicação e produção, atos e factos que ocorrem numa realidade
entre atores e as diferentes camadas da organização [14].
Conclusão: As prescrições das transações de negócio são fundamentais para
representar e partilhar um mútuo entendimento entre os diferentes stakeholders
de uma organização. No entanto, devido ao aumento da complexidade e à rá-
pida mudança de ritmo dos ambientes envolventes, muitos riscos podem ocorrer
durante as operações comerciais. Quando os gestores ficam cientes sobre uma
mudança nas condições operacionais, geralmente é tarde demais para impor
uma mudança nas prescrições das transações comerciais. Portanto, uma nova
solução de conformidade em processos de negócio, capaz de evoluir junto com a
ocorrência em tempo real de riscos, é necessária.
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5 Propostas de Solução

5.1 Proposta de solução 1 - Blueprint

A proposta de solução foi elaborada com recurso à plataforma Atlas (Figura
12), versão AtlasDevelopment. Atlas é uma ferramenta de Cartografia Empre-
sarial que suporta as transformações organizacionais de uma organização. Atlas
é uma solução baseada em automação que permite a gestão eficiente de Arqui-
teturas Empresariais. Permite às organizações: i) Capturar informações dos
repositórios corporativos, ferramentas, arquivos e input humano para um re-
positório consolidado, proporcionando uma conciliada visão da organização; ii)
Criar, customizar e analisar repositórios de dados, Blueprints, report e analises;
iii) Time-travel (linha temporal).

Atlas, é uma ferramenta comercial que é usada em diversas arquiteturas
corporativas de médio e grande porte [2].

Figura 12: Ambiente AtlasDevelopment

5.1.1 Clarificação do problema

Como objeto de estudo recorremos ao processo Report a Bug, projetado e im-
plementado pela empresa Link Consulting. A presente proposta é efetuada em
ambiente de simulação empresarial na empresa Link Consulting, com recurso à
ferramenta Atlas. Através do processo Report a Bug, a empresa tem a possibi-
lidade de gerir os Bugs que os atores encontram dentro da própria ferramenta
Atlas. Criando assim, um repositório dos Bugs reportados, bem como a possi-
bilidade de visualizar o estado de um determinado Bug a qualquer momento.
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Sempre que um actor encontra um Bug no Atlas, deverá reportá-lo através do
preenchimento do formulário representado na Figura 13.

Um actor, neste cenário, diz respeito a um colaborador da empresa Link
Consulting, com permissões dentro da ferramenta Atlas. E pode ser i) um Atlas
Manager (alguém que encontra um Bug e o reporta, criando uma tarefa); ii) um
Developer (alguém da equipa de desenvolvimento que trabalha na tarefa para
resolver o Bug); iii) um tester (alguém da equipa de testes que executa o teste
e valida se a tarefa está concluida ou não). Existe um conjunto de regras de
negócio que têm de ser cumpridas para que se verifique a conformidade durante
a execução das instâncias do processo de negócio Report a Bug. Estas regras
correspondem às restrições identificadas mais abaixo em 5.1.3.

Quando as intâncias do processo Report a Bug são executadas elas passam
por três estados: ex-ante, refere-se ao estado do processo antes da execução
das instâncias do processo; ex-dure, refere-se ao estado durante a execução das
instâncias do processo. ex-post, refere-se ao estado depois de executadas as
intâncias do processo. É durante a fase ex-dure (i.e., durante a execução das
instâncias do processo) que a não conformidade pode ocorrer.

A não conformidade diz respeito ao não cumprimento das regras ou res-
trições. Estas restrições correspondem às regras de negócio identificadas pela
organização e servem para garantir a conformidade dos processos de negócio.
Auxiliando a organização nos processos de tomada de decisão e no cumprimentos
de leis e regulamentos.

Figura 13: Formulário para reportar um Bug dentro do Atlas: Report a Bug
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5.1.2 Modelação do Processo

Com base nas instâncias do processo e nas restrições identificadas, foi modelado
em BPMN o processo Report a Bug. A modelação foi efetuada com recurso à
ferramenta Bizagi 11.2 (Figura 14).

Figura 14: BPMN Processo Report a Bug

5.1.3 Restrições

Com base na necessidade de efetuar a verificação da conformidade e garantir
que a execução das instâncias do processo Report a Bug é efetuda de maneira
controlada, foi criada uma matriz onde são identificadas as regras de negócio
(Tabela 4). Estas regras correspondem às restrições que os atores deverão cum-
prir durante a execução das instâncias do processo.
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Tabela 4: Matriz de Restrições das instâncias do processo Report a Bug

A vermelho estão identificadas todas as restrições. Estas restrições deverão
ser cumpridas para que se verifique a conformidade durante a execução das
instâncias do processo. Sempre que uma, ou mais, restrições não seja cumprida,
não se verifica a conformidade numa dada instância do processo de negócio,
apresentando-se um cenário de não conformidade, i.e., de não cumprimento das
regras ou restrições identificadas pelo negócio.

5.1.4 Atividades do processo Report a Bug

Descrição das atividades do processo Report a Bug durante a transição de es-
tados: i) ex-ante (antes da execução das instâncias do processo; ii) ex-dure
(durante a execução); iii) ex-post (depois de executadas). E de acordo com as
restrições ou regras identificadas na subsecção 5.1.3.

Estado ex-ante: um actor identifica um Bug e nesta fase já se conhece as
restrições do processo.

Estado ex-dure: um actor encontra um Bug na ferramenta Atlas. Depois
de identificar o Bug, decide reportá-lo acedendo ao formulário na ferramenta
Atlas e reporta o Bug. O formulário de Report a Bug está identificado na sub-
secção 5.1.1.
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As atividades associadas ao processo BPMN Report a Bug (Figura 14) cons-
tante da subseção 5.1.2, são:

Actividade Report a Bug Restrições: O actor deve preencher no formu-
lário Report a Bug, as propriedades: Start Date e State: On Going.

Actividade Associate Requirement Restrições: O actor deve preencher
no formulário Report a Bug, a propriedade: Requirement.

Actividade Create Task Restrições: O actor deve preencher no formulá-
rio Report a Bug, a propriedades State: Start.

Actividade Associate Tasks To Developers Restrições: O actor deve
preencher no formulário Report a Bug, a propriedade: Owner

Actividade Work On Related Tasks Restrições: Não se verifica.

Actividade Prepare Work Done For Testing Restrições: O actor deve
preencher no formulário Report a Bug, a propriedade: Tests.

Actividade Create Tests Restrições: O actor deve preencher no formulá-
rio Report a Bug, a propriedade: State: Validated.

Actividade Execute Tests Restrições: O actor deve preencher no formu-
lário Report a Bug, a propriedade: State: Finished, no caso da tarefa estar
completa e o Bug se encontrar resolvido; ou Rejected no caso da tarefa estar
completa mas o Bug não estar resolvido. E ainda preencher a propriedade: End
Date que significa que a tarefa está concluida.

Estado ex-post: depois de executadas as instâncias do processo, i.e., depois
do processo terminar.

5.1.5 Concepção e Desenvolvimento

A solução proposta foi efetuada com recurso à ferramenta Atlas, através da cri-
ação de um artefacto - Blueprint. No dominio das Tecnologias de Informação,
os Blueprints sempre foram considerados um ativo importante, especialmente
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pelas equipas ou departamentos de arquitetura de IT. Como em qualquer sis-
tema complexo, as empresas seriam mais bem compreendidas se alguém pudesse
ter um Blueprint (representação esquemática)[13]. Eles representam um meio
comum de comunicação entre as pessoas, ou seja, expressar uma descrição ar-
quitetônica das coisas, como um sistema, um objeto, um modelo ou, no nosso
caso, uma empresa.[13].

A modelação do "Blueprint Compliance"(Figura 16) mostra a conformidade
e a inconformidade verificadas na execução de cada uma das instâncias do pro-
cesso Report a Bug de um determinado ator.

1. Criação da Class SystemBPMN

Figura 15: Classe SystemBPMN e respetivas instâncias do processo Report a
Bug

2. Modelação do Blueprint

O Algoritmo 1 contém uma sequência de ações executáveis que serviram
para a construção do artefacto Blueprint, contendo as restrições identifi-
cadas para cada uma das instâncias do processo Report a Bug. A mode-
lação do Blueprint foi efetuada em linguagem ERML (Extensible Rights
Markup Language). Com recurso à ferramenta Atlas e usando a Classe
SystemBPMN. O resultado é uma lista de Bugs conformes e inconformes
obtidos durante a execução das instâncias do processo Report a Bug, ob-
servável na Figura 16.
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Algorithm 1: Instâncias do processo Report a Bug
Data: All Bugs
Result: List of compliance bugs and non-compliance bugs from all instances
begin

if (instance = "Report A Bug") then
if (Start Date != NULL) and (State == On Going) then

Compliance = TRUE;
else if (Start Date == NULL) and (State == 0) then

Compliance = FALSE;
end
if (instance = "Associate Requirements") then

if (Requirement != NULL) then
Compliance = TRUE;

else if (Requirement == 0) then
Compliance = FALSE;

end
if (instance = "Create Tasks") then

if (State == Start) then
Compliance = TRUE;

else if (State == 0) then
Compliance = FALSE;

end
if (instance = "Associate Tasks to Developers") then

if (Owner != NULL) then
Compliance = TRUE;

else if (Owner == 0) then
Compliance = FALSE;

end
if (instance = "Create Tests") then

if (State == Validated) and (Tests != NULL) then
Compliance = TRUE;

else if (State == 0) and (Tests == 0) then
Compliance = FALSE;

end
if (instance = "Prepare Work Donw for Testing") then

if (Tests != NULL) then
Compliance = TRUE;

else if (Tests == 0) then
Compliance = FALSE;

end
if (instance = "Execute Tests") then

if (State == Finished or State == Rejected) and (End Date !=
NULL) then

Compliance = TRUE;
else if (State != Finished or State != Rejected) and (End Date ==
0) then

Compliance = FALSE;
end

end
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3. Blueprint - Output

A figura 16 mostra o Blueprint do actor Miguel Correia. O Blueprint foi gerado
de forma automática, através da modelação demonstrada no ponto 1 e 2, e
apresenta a conformidade na coluna da esquerda; e a não conformidade na
coluna da direita, que ocorreram durante a execução das instâncias do processo
Report a Bug, em especifico do ator Miguel Correia.

Figura 16: Blueprint Compliance
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5.2 Proposta de solução 2 - Alarmes

5.2.1 Clarificação do problema

Criada a solução 1, secção 5.1 Proposta de solução 1 - Blueprint, verificou-se
a necessidade de progredir na solução com o intuito de conseguirmos obter a
conformidade durante a execução das instâncias do processo de negócio. Para
o efeito, usamos novamente o processo Report a Bug, com recurso à ferramenta
Atlas: versão AtlasDemoV7.

Figura 17: Ambiente Atlas DemoV7

5.2.2 Modelação do Processo

Criamos um objeto dentro da Classe BPMN Element com o nome Report a
Bug Process. Com este objeto e as configurações da Classe BPMN Element,
efetuadas pela Link, permitiu a modelação do BPMN na ferramenta Atlas. A
Figura 18 mostra o objeto criado na Classe BPMN Element. A modeleção do
BPMN surge na Figura 19, como resultado desse objeto.
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Figura 18: Objeto Report a Bug Process

Figura 19: Processo BPMN criado na ferramenta Atlas

5.2.3 Concepção e Desenvolvimento

1. Query Restrições
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Para criação da Query Restrições, usamos as mesmas restrições/regras que
foram definidas na Proposta 1, em 5.1.3 Restrições. O algoritmo 2 contém
uma sequência de ações executáveis que serviram para a construção da
query. A modelação da query foi depois efetuada em linguagem ERML
(Extensible Rights Markup Language) com recurso à ferramenta Atlas.

Esta query tem o objetivo de colocar uma Flag em cada um dos objetos
da classe Bug. É uma propriedade Boolean e coloca a propriedade Flag a:
True: sempre que se verifique uma inconformidade, i.e., o não cumpri-
mento de uma ou mais restrições pré-definidas;
False: sempre que se verifique uma conformidade, i.e., o cumprimento das
restrições pré-definidas.
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Algorithm 2: Flag - Bugs Inconformes
Data: All Bugs
Result: Coloca uma Flag em cada objeto da Class Bug onde se verifica a inconformidade
begin

if (instance = "Report A Bug") then
if (Start Date != NULL) and (State == On Going) then

Flag = FALSE; //Compliance = TRUE;
else if (Start Date == NULL) and (State != On Going) then

Flag = TRUE; //Compliance = FALSE;
end
if (instance = "Associate Requirements") then

if (Start Date != NULL) and (State == On Going) and (Requirement != NULL)
then

Flag = FALSE; //Compliance = TRUE;
else if (Start Date == NULL) and (State != On Going) and (Requirement ==
NULL) then

Flag = TRUE; //Compliance = FALSE;
end
if (instance = "Create Tasks") then

if (Start Date != NULL) and (State == Start) and (Requirement != NULL) then
Flag = FALSE; //Compliance = TRUE;

else if (Start Date == NULL) and (State != Start) and (Requirement == NULL)
then

Flag = TRUE; //Compliance = FALSE;
end
if (instance = "Associate Tasks to Developers") or (instance = "Work Done on
Related Tasks") then

if (Start Date != NULL) and (State == Start) and (Requirement != NULL) and
(Owner != NULL) then

Flag = FALSE; //Compliance = TRUE;
else if (Start Date == NULL) and (State != Start) and (Requirement == NULL)
and (Owner == NULL) then

Flag = TRUE; //Compliance = FALSE;
end
if (instance = "Create Tests") then

if (Start Date != NULL) and (State == Validated) and (Requirement != NULL)
and (Owner != NULL) and (Tests != NULL) then

Flag = FALSE; //Compliance = TRUE;
else if (Start Date == NULL) and (State != Validated) and (Requirement ==
NULL) and (Owner == NULL) and (Tests == NULL) then

Flag = TRUE; //Compliance = FALSE;
end
if (instance = "Prepare Work Donw for Testing") then

if (Start Date != NULL) and (State == Start) and (Requirement != NULL) and
(Owner != NULL) and (Tests != NULL) then

Flag = FALSE; //Compliance = TRUE;
else if (Start Date == NULL) and (State != Start) and (Requirement == NULL)
and (Owner == NULL) and (Tests == NULL) then

Flag = TRUE; //Compliance = FALSE;
end
if (instance = "Execute Tests") then

if (State == Finished or State == Rejected) and (End Date != NULL) and
(Start Date != NULL) and (Requirement != NULL) and (Owner != NULL) and
(Tests != NULL) then

Flag = FALSE; //Compliance = TRUE;
else if (State != Finished or State != Rejected) and (End Date == 0) and (Start
Date == NULL) and (Requirement == NULL) and (Owner == NULL) and
(Tests == NULL) then

Flag = TRUE; //Compliance = FALSE;
end

end
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2. Output Query Restrições
Da execução da Query, obteve-se os seguintes resultados, Figuras 20 e 21:

• Bug contendo a Flag a True. Significa que este Bug está inconforme,
i.e., não cumpre uma ou mais restrições identificadas em 5.1.3.

Figura 20: Atividade Report Bug - Flag: True

• Bug contendo a Flag a False. Significa que este Bug está conforme,
i.e., cumpre as restrições identificadas em 5.1.3.

Figura 21: Atividade Report Bug - Flag: False
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3. Batch Criação de Alarmes

Um Batch, pode incluir qualquer combinação de tipos de trabalho, Job,
para obter a consolidação das informações no repositório Atlas entre várias
fontes ou extrair os dados para outro formato legível por outros aplicativos.
Modelamos um batch com o nome Alarmes em Bugs Inconformes. Esta
batch possibilita colocar um alarme em todos os Bugs que apresentam
inconformidade. Por Bug inconforme entende-se todos os Bugs que não
cumpram uma ou mais restrições pré-definidas em 5.1.3.

Figura 22: Batch Criação de Alarmes

(a) Job 0 Exportation

Este batch começa por ir buscar, através da query AllBugs0, todos
os Bugs que apanharam a Flag True identificada na subsecção 5.2.3
Query Restrições. O algoritmo 2 deu origem à construção desta query
em linguagem ERML (Extensible Rights Markup Language) com re-
curso à ferramenta Atlas, e coloca uma Flag em cada objeto da class
Bug onde se verifica a inconformidade.

Algorithm 3: Lista de Bugs inconformes
Data: All Bugs
Result: List of non compliance bugs
begin

if (Flag == TRUE) then
//Non Compliance bug to consider

end
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(b) Job 1 Transformation

De seguida foi criado um ficheiro de regras para adicionar na classe
Bug as propriedades da class Alarm. O ficheiro de regras usado no
batch está disponível nos anexos: Anexo 1. O objetivo do Batch é
despoletar um alarme temporário: Temporary Alarms to Delete.

(c) Job 2 Exportation

O algoritmo 4 contém uma sequência de ações executáveis que ser-
viram para a construção da query Temporary Alarms to Delete. A
query foi criada em linguagem ERML (Extensible Rights Markup
Language) com recurso à ferramenta Atlas.

O Job 2 exporta todos os Alarmes Temporários que são apanhados
através da query Temporary Alarms to Delete.

Algorithm 4: Query Temporary Alarms
Data: Alarms
Result: List of alarms that are temporary
begin

if (IsTemporary == TRUE or Last Execution Date != NULL) and (Error Message
== NULL) then

//Consider temporary alarms
end

(d) Job 3 Importation Job - Alarm.
O Job 3 faz a importação dos objetos apanhados pela classe Alarm.

Depois de correr o Batch é gerado, como output, dois ficheiros Log
(Anexos 2 e 3): o anexo 2 mostra o Log dos Bugs Conformes; o anexo
3 mostra o Log dos Bugs Inconformes.
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Dos resultados obtidos, nos ficheiros de Logs, obteve-se um total de 9 Bugs
conformes e 82 Bugs inconformes.

Os algoritmos apresentados vêm premiar as capacidades desta solução,
para que seja aplicada a qualquer processo de negócio, modelado em
BPMN.

Através de i) a modelação das instâncias do processo; ii) a identificação,
pelo negócio, das restrições aplicadas a cada instância do processo; iii) a
modelação dos algoritmos apresentados: Algoritmo 1 - restrições identi-
ficadas para cada uma das instâncias do processo e cujo resultado leva à
verificação da Conformidade e Inconformidade em cada Bug; Algoritmo 2 -
colocação de uma Flag em cada objeto onde se verifique a inconformidade;
Algoritmo 3 - obtenção de Bugs inconformes; Algoritmo 4 – colocação de
um Alarme em todos os Bugs que apresentam inconformidade.
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5.3 Proposta de solução 3 - DEMO

5.3.1 Clarificação do problema

As abordagens tradicionais para modelação de processos, como o BPMN, usado
nas nossas propostas de solução 1 e 2, sofrem muito a falta de uma teoria formal
sólida na sua base, assim como também sofrem de ambiguidades semânticas
(Dijkman; Dumas; Ouyang, 2008) (Ettema; Dietz, 2009). Estas abordagens
acabam por reduzir um processo de negócio a sequências observáveis de ações e
resultados, perdendo-se a estrutura base, presente numa árvore de transações.
E negligenciam os atos de coordenação realizados tacitamente.

Estes modelos são ambíguos e colocam em causa o redesenho e a reengenharia
do respetivo processo. Com a agravante das técnicas utilizadas que descrevem
os sistemas como uma hierarquia de funções, exemplo do SADT (Traduzido do
inglês: Análise estruturada e técnica de projeto) que por definição refletem a in-
terpretação pessoal do modelador. Por sua vez, a abordagem do método DEMO
assenta numa base sólida e permite a modelação dos processos captando infor-
mação, vital, das responsabilidades na organização e de fluxos de informação
que são usualmente negligenciados nas outras abordagens.

5.3.2 Modelação DEMO

Face ao exposto foi necessário recorrer a um modelo que reduzisse a ambigui-
dade, usando uma semântica mais clara e objetiva. Para tal, recorremos ao
DEMO. A interpretação dos modelos DEMO é muito mais clara e precisa do
que a interpretação possível com a abordagem utilizando fluxogramas como é
o caso do BPMN. Esta abordagem leva uma enorme redução de complexidade
quando comparada com o mesmo conteúdo modelado em BPMN.

Neste ponto centramo-nos nos atos de coordenação (atos como pedir e prome-
ter). Estes atos acontecem em padrões recorrentes, denominados de transações.
E dizem respeito ao envolvimento dos atores em obrigações relativas às ações
a tomar e como chegam a acordo sobre os resultados dessas ações, respeitando
os compromissos relativos aos atos de produção. Conceptualmente, tudo o que
acontece antes da execução dos processos de negócio, é denominado por ex-ante,
por exemplo a prescrição (regras ou restrições prescritas para cada uma das ins-
tâncias do processo) dos processos de negócio. É neste ponto que a recolha da
informação é vital para a organização.

O axioma da transação permite distinguir todos os principais passos das
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transações e respetivas funções organizacionais que os desempenham, bem como
os papéis de ator iniciador e executor. Ajuda fortemente a identificar quais
os responsáveis pela execução das transações no processo. Permite ajudar no
processo de especificação de nomes mais precisos para as transações, melhorando
a sua interpretação e compreensão.

Bem como a identificação precisa de quem é responsável pela produção dos
vários fatos ou informações relevantes numa organização. É muito usual a exis-
tência de problemas e desentendimentos nas organizações, por não ser claro
quem detém a informação e quem é responsável pela sua produção, o acesso,
etc. O axioma da transação obriga constantemente a perspetivar quem inicia e
quem executa cada transação, levando a resultados impressionantes no nível de
clarificação de responsabilidades e transparência organizacional.

5.3.3 Concepção e Desenvolvimento

Fazem parte do modelo de construção DEMO, (CM do inglês Construction Mo-
del) o Diagrama de Transações de Ator (ATD do inglês Actor Transaction Dia-
gram) e Tabela de Produtos de Transação (TPT do inglês Transaction Product
Table). O diagrama ATD e a tabela TPT constituem a estrutura de interação
de uma organização (Dietz,2006). A figura 23 mostra o diagrama ATD, do pro-
cesso Report a Bug, que ilustra as funções de ator, tipos de transações e seus
relacionamentos. As transações especificadas são de natureza ontológica.
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Figura 23: Diagrama de atores e transações (ATD)

Figura 24: Legenda do ATD - Diagrama de atores e transações
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Tabela 5: Tabela de Produtos de Transação (TPT)

A tabela 5 (TPT) mostra os tipos de transação e respetivos tipos de produtos
(Resultados da Transação). A informação ontológica foi suportada pelo nível
infológico e datalógico, com base no que já conheciamos do modelo BPM. O
nível datalógico suporta os serviços de informação da organizaçao e diz respeito
aqueles que realizam os atos infológicos - Nível infológico. Este nível por sua
vez, suporta a organização ontológica ou de negócio com serviços de informação.

A título de exemplo; sempre que um ator entrega a outro ator uma tarefa,
pedindo-lhe uma ação e ilustra o propósito dessa ação, então estamos perante
o nível datalógico e infológico. Por exemplo, o ator A entrega a tarefa ao ator
B para ser iniciada, e pede que seja preenchido no formulário as propriedades:
Start Date com valor da data atual e State com o valor: On going, explicando-lhe
que é para iniciar uma tarefa.

Por outro lado, sempre que se verifica que um ator entrega simplesmente a
outro uma tarefa para fazer, estamos perante um ato puramente datalógico. Por
exemplo, A pede a B que preencha o campo State=Start de uma dada tarefa.
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6 Demonstração e Resultados

6.1 Proposta 1 - Blueprint

Nesta secção apresentamos o estudo de caso descrito na nossa proposta de solu-
ção 1. O estudo foi efetuado em ambiente de simulação empresarial. Recorrendo
à empresa Link Consulting. A solução desenvolvida em EC foi usada para for-
necer observação e controlo das instâncias do processo de negócios Report a
Bug. A abordagem utilizada na dissertação para concepção, desenvolvimento e
implementação da solução foi baseada na metodologia DSRM [18].

Pretendeu-se com esta solução piloto, encontrar a conformidade nas instân-
cias do processo de negócio, em tempo de execução. Durante o período de
estudo, foram consideradas 76 objetos da class Report a Bug, i.e., 76 Bugs re-
portados na ferramenta Atlas. Estes 76 Bugs correspondem a um total de 608
instâncias ou actividades do processo. Sobre estas atividades identificadas em
5.1.4 - Atividades do Processo Report a Bug, foram criadas regras de negócio,
as restrições. Estas restrições, correspondentes às regras identificadas pelo ne-
gócio, deverão ser cumpridas pelos atores durante a execução das instâncias do
processo.

Através dos Blueprints, mapas cartográficos, extraídos podemos observar
todas as atividades do processo Report a Bug, por ator. Permitindo-nos perce-
ber em quais atividades os atores cumpriram as restrições - Bugs Conformes; e
as atividades onde os atores não cumpriram as restrições - Bugs Inconformes.
Os mapas foram extraídos por Actor, num total de 5 mapas cartográficos, que
correspondem a cinco atores que reportaram bugs na ferramenta Atlas. Os Blu-
eprints apresentam para cada instância do processo, os Bugs Conformes (lado
esquerdo do mapa) e Bugs inconformes (lado direito do mapa), como se pode
observar na Figura 17.

Do universo dos mapas cartográficos, apurou-se que: 14,5% das instâncias
apresentam conformidade e; 85,5% das instâncias apresentam inconformidade.

Com base na identificação da problemática apresentada - obter a conformi-
dade nos processos de negócio, através da observação e controlo das instâncias
do processo - podemos verificar que a solução permite a observação das instân-
cias do processo. No entanto, apenas e só depois de executadas as instâncias do
processo, ex-post.

Muito embora, a verificação da conformidade ocorra durante a execução das
instâncias do processo, ex-dure, apenas são passíveis de observação e controlo
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depois de executadas as instâncias do processo. De acordo com o que foi referen-
ciado em 3.5.5 - "para obter um sistema de controlo que produza os resultados
esperados, é necessário a disponibilização das capacidades de observação e de
atuação no sistema a controlar- concluimos que esta situação não se verificou
porque apenas temos a capacidade de observar e controlar as instâncias do pro-
cesso, após a execução das mesmas. Inviabilizando assim, a nossa capacidade
de intervenção no sistema a controlar. Esta conclusão, levantou a necessidade
de procurar uma nova proposta de solução, que veremos a seguir.

Por outro lado, dos resultados obtidos verificamos uma possível ineficiência
do modelo apresentado. Uma vez que se verifica a existência de uma elevada
percentagem de instâncias não conformes. Ou seja, 85,5% das instâncias do
processo de negócio Report a Bug apresentam inconformidade.

6.2 Proposta 2 - Alarmes

Nesta secção apresentamos o estudo de caso descrito na nossa proposta de solu-
ção 2. O estudo foi efetuado em ambiente de simulação empresarial recorrendo,
novamente, à empresa Link Consulting. A solução desenvolvida em EC foi usada
para fornecer a observação e o controlo das instâncias do processo de negócio
Report a Bug.

Durante o período de estudo, foram considerados 91 objetos da class Report a
Bug, i.e., 91 Bugs reportados na ferramenta Atlas. Estes 91 Bugs correspondem
a um total de 728 instâncias ou actividades. Sobre as atividades identificadas
em 5.1.4 - Atividades do Processo Report a Bug, foram criadas restrições. As
restrições correspondem às regras identificadas pelo negócio, que deverão ser
cumpridas pelos atores durante a execução das instâncias do processo e estão
disponíveis na Matriz de Restrições, Tabela 4 (Subsecção 5.1.3).

Estas restrições foram depois contempladas através da query Restrições iden-
tificada em 5.2.3. Ao corrermos o Batch foram apanhados os Bugs cuja Flag é
igual a True. Sobre estes Bugs, considerados inconformes são despoletados os
Alarmes que permitem enviar um email para o Owner da tarefa Report a Bug,
alertando que deverá cumprir as restrições de conformidade do Bug em questão.

Dos resultados obtidos nos ficheiros de Log apurou-se que: 9 Bugs corres-
pondem a Bugs conformes e 82 correspondem a Bugs inconformes. O que signi-
fica que 14,5% das instâncias apresentam conformidade e; 85,5% das instâncias
apresentam inconformidade.

Nesta proposta, podemos observar os mesmos resultados obtidos na pro-
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posta 2, dado que não houve alteração nos Bugs já reportados. Este cenário
é, portanto, previsível em termos de resultados obtidos. No entanto, com esta
proposta, podemos demonstrar que é possivel efetuar a observação e o controlo
nas instâncias do processo Report a Bug em tempo de execução, ex-dure. O
controlo é efetuado através do envio de email ao owner da tarefa, permitindo
assim o cumprimento das restrições em tempo de execução.

Neste sentido, foi contemplada a capacidade de atuação no sistema a con-
trolar por forma a conseguir efetuar o controlo das instâncias do processo de
negócio em estudo. E coloca-nos perante um cenário muito mais otimista dado
que conseguimos efetuar a observação e o controlo das instâncias durante o
tempo de execução, estado ex-dure. Ou seja, conseguimos atuar sobre a dinâ-
mica do sistema e alterar o estado do sistema face a uma perturbação. Significa
isto, que a saída do sistema está dependente da perturbação aplicada no sistema.

Ainda de referir, que a proposta 2, apresenta outra vantagem que responde
a um objetivo indicado no artigo apresentado na conferência de Engenharia
Empresarial (e não publicado pelo camera ready): 9th Enterprise Engineering
Working Conference (EEWC 2019) - estender a solução para qualquer processo
de negócio modelado em BPMN e para qualquer organização.

Assim, verificou-se que muito embora o nosso objeto de estudo recaia sobre
um processo, o processo Report a Bug, a solução pode ser aplicada a qualquer
processo de negócio modelado em BPMN. Através de i) a modelação das ins-
tâncias do processo; ii) a identificação, pelo negócio, das restrições aplicadas a
cada instância do processo; iii) a modelação dos algoritmos apresentados: Al-
goritmo 1 - restrições identificadas para cada uma das instâncias do processo
e cujo resultado leva à verificação da Conformidade e Inconformidade; Algo-
ritmo 2 - colocação de uma Flag nas instâncias do processo onde se verifique
a inconformidade; Algoritmo 3 - obtenção de Bugs inconformes; Algoritmo 4 –
colocação de um Alarme em todos os Bugs que apresentam inconformidade.

6.3 Proposta 3 - DEMO

Nesta secção apresentamos o estudo de caso descrito na nossa proposta de so-
lução 3. Para o estudo, foi utilizado, novamente, o processo Report a Bug,
implementado pela empresa Link Consulting. Para esta proposta não foi possí-
vel efetuar a simulação em ambiente empresarial, a exemplo das propostas 1 e
2.

No processo incial, verificou-se que existia um fluxograma contendo 8 tare-
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fas. Estas tarefas apenas tinham um nome que poderia levar à ambiguidade pela
falta de clareza na semântica utilizada. Esta falta de clareza, e de informação
adicional, originou alguma dificuldade na interpretação do modelo BPMN. A
informação adicional resumia-se a meia página A4 que não facilitou na inter-
pretação do modelo, logo no início deste trabalho. Com a utilização do modelo
DEMO, essa informação, bem como a informação em falta não descrita em lado
nenhum, deu origem a 2 transações e respetivos atos de coordenação realizados
de forma tácita pelos atores.

Com esta solução e recorrendo à semântica clara do DEMO, foi possível
efetuar uma escolha de nomes mais precisos e não ambíguos para os papéis de
ator. Através do diagrama de transações de Ator (ATD), Figura 23, consegue-se
perceber as funções de ator, quais os tipos de transações e seus relacionamentos.
Depois, a Tabela de produtos de transação (TPT), Tabela 5, mostra o que
cada transação produz quando termina, ou seja, mostra os tipos de transação e
respetivos tipos de produtos.

A informação disponibilizada, a nível ontológico, ajuda a que cada ator, seja
ele: o iniciador, o executor ou seja ele o iniciador e executor, perceba com mais
exatidão o seu papel numa dada transação e o resultado daquilo que é produzido
pela transação. Incrementando a objetividade e reduzindo o erro humano.

A interpretação do modelo DEMO é mais precisa e clara que a abordagem
BPMN, permitindo que os atores consigam uma melhor interpretação do modelo
e consequentemente, uma redução de inconformidades nas instâncias do processo
de negócio.

Foi definido como trabalho futuro o levantamento ao nível datalógico com
suporte de simulação empresarial para a recolha de informação. Bem como,
efetuar a comparação das propostas de solução 1 e 2 usando BPMN com a
proposta de solução 3, usando DEMO. O que objetivamente se pretende aferir
será; verificar se efetivamente com o uso de DEMO, haveria uma redução no
erro humano, ou seja, redução das percentagens de inconformade verificadas
nas propostas de solução 1 e 2, quando comparadas com o uso da modelação
DEMO apresentada na proposta de solução 3?
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7 Conclusões e Trabalho Futuro

A observação e o controlo dos modelos de processos de negócio são hoje um
tema de grande impacto para as organizações no alcance da conformidade. A
verificação da conformidade tem o intuito de auxiliar os gestores nos processos de
tomada de decisão devido por um lado, à cada vez maior exigência e volubilidade
dos mercados e por outro lado, à necessidade de levar a empresa a cumprir as
imposições legais.

Os modelos de processos de negócio, permitem não só a representação de uma
dada realidade organizacional como permitem o entendimento comum entre os
diferentes Stakeholders de uma organização. Permitem ainda, a definição dos
papéis de ator através das prescrições das transações de negócio. No entanto
estas prescrições não restringem a forma como os atores realizam, realmente,
essas transações. Uma vez que estes mesmos atores enquanto sujeitos socais, são
livres nas suas ações, detentores de autonomia, autoridade e responsabilidade.

A metodologia DEMO que tem em vista lidar com os aspetos dinâmicos da
organização, permite criar um modelo de transações que contempla a responsa-
bilidade, as expetativas e as obrigações que estes atores sociais têm de ter face
ao processo de negócio em estudo. Este modelo segue o padrão universal da
transação organizacional – uma sequência de atos e fatos de coordenação entre
dois atores focados na produção de um ato ou fato.

Por outro lado, o BPMN enquanto abordagem tradicional de modelação de
processos de negócio, reduz um processo de negócio a sequências observáveis
de ações e resultados, acabando por perder a estrutura base e negligenciando
os atos de coordenação realizados de forma tácita. Tais modelos colocam em
evidência a interpretação pessoal do modelador. Pondo em causa a eficiência do
modelo.

Verificou-se durante a evolução do nosso estudo de caso, efetuado em am-
biente de simulação empresarial (Propostas 1 e 2), a ineficiência deste modelo
em relação à conformidade. Obteve-se uma elevada percentagem de inconfor-
midade durante a execução das instâncias do processo Report a Bug, em ambos
as propostas de solução. Embora, se tenha obtido resultados encorajadores, ex-
pressos na proposta de solução 2, quanto à capacidade de observação e controlo
das instâncias, durante o estado ex-dure: durante a execução das instâncias do
processo.

Com recurso à metodologia DEMO, criamos uma terceira proposta mais
centrada no papel do ator enquanto sujeito social, e na sua capacidade para
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cumprir compromissos e envolver-se em obrigações relativas às ações a tomar.
Cada ator tem uma autoridade particular que lhe é atribuída de acordo com as
suas competências.

Não obstante esta proposta, seria importante perceber, em ambiente de si-
mulação empresarial, se o processo quando modelado com recurso à Metodologia
DEMO, permite reduzir a subjetividade da interpretação do modelo, através da
semântica apresentada, e consequentemente a redução do erro humano. Ob-
tendo um maior compromisso por parte dos atores e um maior entendimento do
modelo e das responsabilidades inerentes a cada um dos atores nas transações,
quer sejam eles: iniciador, executor ou iniciador e executor da transação.

Portanto, como trabalho futuro, vemos com especial interesse recorrer à
metodologia DEMO como meio para lidar com a complexidade da representação
de uma organização e a sua dinâmica. Fazendo a integração entre Cartografia
Empresarial e Ontologia Empresarial. Em termos práticos, efetuar a modelação
do processo recorrendo a DEMO e posteriormente efetuar a implementação do
processo de negócio em Cartografia Empresarial recorrendo à ferramenta Atlas,
exposta na proposta de solução 2 - Alarmes. Com o intuito de incrementar a
conformidade dos processos de negócio. E com o objetivo de ser aplicável a
qualquer processo de negócio, independentemente do tipo de organização.
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9 Anexos

9.1 Anexo 1 - Ficheiro de Regras usado no Batch

62



9.2 Anexo 2 - Ficheiro de Logs - BugsConformes.txt
[2019-08-09] [17:05:07:731ms] Starting operation: ’Export Data’
[2019-08-09] [17:05:07:731ms] Starting Export Data Type with name All_Bugs0
[2019-08-09] [17:05:07:809ms] Ending operation: ’Export Data’
[2019-08-09] [17:05:07:809ms] Finished Export Data Type with name All_Bugs0
[2019-08-09] [17:05:07:809ms] ------------------------------
[2019-08-09] [17:05:07:809ms] Starting operation: ’Transformation Job - Job 1’
[2019-08-09] [17:05:09:309ms] Start execute rule RenameDataType on line 5.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] End execute rule RenameDataType.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] Start execute rule RenameProperty on line 6.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] End execute rule RenameProperty.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] Start execute rule AddProperty on line 8.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] End execute rule AddProperty.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] Start execute rule AddProperty on line 10.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] End execute rule AddProperty.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] Start execute rule AddProperty on line 11.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] End execute rule AddProperty.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] Start execute rule AddProperty on line 12.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] End execute rule AddProperty.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] Start execute rule AddProperty on line 13.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] End execute rule AddProperty.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] Start execute rule AddProperty on line 14.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] End execute rule AddProperty.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] Start execute rule AddProperty on line 15.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] End execute rule AddProperty.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] Start execute rule AddProperty on line 16.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] End execute rule AddProperty.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] Start execute rule AddProperty on line 18.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] End execute rule AddProperty.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] Start execute rule AddProperty on line 19.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] End execute rule AddProperty.
[2019-08-09] [17:05:09:325ms] Start execute rule Calculate on line 21.
[2019-08-09] [17:05:09:340ms] End execute rule Calculate.
[2019-08-09] [17:05:09:356ms] TOTAL NUMBER OF RULES: 21
[2019-08-09] [17:05:09:356ms] TOTAL EXECUTED: 13
[2019-08-09] [17:05:09:356ms] TOTAL FAILED: 0
[2019-08-09] [17:05:09:356ms] TOTAL WARNING: 0
[2019-08-09] [17:05:09:356ms] Ending operation: ’Transformation Job - Job 1’
[2019-08-09] [17:05:09:356ms] ------------------------------
[2019-08-09] [17:05:09:356ms] Starting operation: ’Export Data’
[2019-08-09] [17:05:09:356ms] Starting Export Data Type with name Temporary Alarms to Delete
[2019-08-09] [17:05:09:356ms] Ending operation: ’Export Data’
[2019-08-09] [17:05:09:356ms] Finished Export Data Type with name Temporary Alarms to Delete
[2019-08-09] [17:05:09:356ms] ------------------------------
[2019-08-09] [17:05:09:356ms] Starting operation: ’Importation Job - Alarm’
[2019-08-09] [17:05:09:372ms] Creating new definition instance: ABC1
[2019-08-09] [17:05:09:387ms] Creating new definition instance: ABC2
[2019-08-09] [17:05:09:387ms] Creating new definition instance: ABC3
[2019-08-09] [17:05:09:403ms] Creating new definition instance: ABC4
[2019-08-09] [17:05:09:403ms] Creating new definition instance: A_Bug_Conf2
[2019-08-09] [17:05:09:418ms] Creating new definition instance: A_Bug_Conf3
[2019-08-09] [17:05:09:418ms] Creating new definition instance: A_Bug_Conf4
[2019-08-09] [17:05:09:418ms] Importing definition instance: Additional Queries - Size issue
[2019-08-09] [17:05:09:434ms] Importing definition instance: Bug6
[2019-08-09] [17:05:09:450ms] Creating new definition instance: Bug_Conforme1
[2019-08-09] [17:05:09:450ms] Creating new definition instance: Bug_FALSE
[2019-08-09] [17:05:09:450ms] Importing definition instance: Color pallet out of context
[2019-08-09] [17:05:09:465ms] Importing definition instance: Date Conditions VALUE
[2019-08-09] [17:05:09:465ms] Importing definition instance: Error on Object list Permissions
[2019-08-09] [17:05:09:481ms] Importing definition instance: Run batches with incomplete jobs
[2019-08-09] [17:05:09:481ms] Importing definition instance: Syntax error in blueprints
[2019-08-09] [17:05:09:481ms] Importing definition instance: isabel
[2019-08-09] [17:05:09:500ms] FINAL RESULTS - Successfull creations # 9
[2019-08-09] [17:05:09:500ms] FINAL RESULTS - Failed creations # 0
[2019-08-09] [17:05:09:500ms] FINAL RESULTS - Successfull imports # 8
[2019-08-09] [17:05:09:500ms] FINAL RESULTS - Failed imports # 0
[2019-08-09] [17:05:09:500ms] FINAL RESULTS - Success Deletes # 0
[2019-08-09] [17:05:09:500ms] FINAL RESULTS - Failed Deletes # 0
[2019-08-09] [17:05:09:500ms] Ending operation: ’Importation Job - Alarm’
[2019-08-09] [17:05:09:500ms] ------------------------------
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9.3 Anexo 3 - Ficheiro de Logs - BugsInconformes.txt
[2019-08-09] [17:10:33:683ms] Starting operation: ’Export Data’
[2019-08-09] [17:10:33:683ms] Starting Export Data Type with name All_Bugs0
[2019-08-09] [17:10:33:839ms] Ending operation: ’Export Data’
[2019-08-09] [17:10:33:839ms] Finished Export Data Type with name All_Bugs0
[2019-08-09] [17:10:33:839ms] ------------------------------
[2019-08-09] [17:10:33:839ms] Starting operation: ’Transformation Job - Job 1’
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] Start execute rule RenameDataType on line 5.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] End execute rule RenameDataType.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] Start execute rule RenameProperty on line 6.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] End execute rule RenameProperty.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] Start execute rule AddProperty on line 8.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] End execute rule AddProperty.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] Start execute rule AddProperty on line 10.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] End execute rule AddProperty.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] Start execute rule AddProperty on line 11.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] End execute rule AddProperty.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] Start execute rule AddProperty on line 12.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] End execute rule AddProperty.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] Start execute rule AddProperty on line 13.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] End execute rule AddProperty.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] Start execute rule AddProperty on line 14.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] End execute rule AddProperty.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] Start execute rule AddProperty on line 15.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] End execute rule AddProperty.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] Start execute rule AddProperty on line 16.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] End execute rule AddProperty.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] Start execute rule AddProperty on line 18.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] End execute rule AddProperty.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] Start execute rule AddProperty on line 19.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] End execute rule AddProperty.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] Start execute rule Calculate on line 21.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] End execute rule Calculate.
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] TOTAL NUMBER OF RULES: 21
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] TOTAL EXECUTED: 13
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] TOTAL FAILED: 0
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] TOTAL WARNING: 0
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] Ending operation: ’Transformation Job - Job 1’
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] ------------------------------
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] Starting operation: ’Export Data’
[2019-08-09] [17:10:33:855ms] Starting Export Data Type with name Temporary Alarms to Delete
[2019-08-09] [17:10:33:870ms] Ending operation: ’Export Data’
[2019-08-09] [17:10:33:870ms] Finished Export Data Type with name Temporary Alarms to Delete
[2019-08-09] [17:10:33:870ms] ------------------------------
[2019-08-09] [17:10:33:870ms] Starting operation: ’Importation Job - Alarm’
[2019-08-09] [17:10:33:870ms] Creating new definition instance: A_Bug_Inconf2
[2019-08-09] [17:10:33:886ms] Creating new definition instance: A_Bug_Inconf3
[2019-08-09] [17:10:33:886ms] Creating new definition instance: A_Bug_Inconf4
[2019-08-09] [17:10:33:886ms] Creating new definition instance: A_Bug_Inconf5
[2019-08-09] [17:10:33:902ms] Creating new definition instance: Add Blueprint Bug
[2019-08-09] [17:10:33:902ms] Creating new definition instance: Add label concept to the profiles
[2019-08-09] [17:10:33:917ms] Creating new definition instance: Aplicar Filtros
[2019-08-09] [17:10:33:917ms] Creating new definition instance: Aplicar Multiplos Filtros
[2019-08-09] [17:10:33:917ms] Creating new definition instance: Application Settings - Visible link no access
[2019-08-09] [17:10:33:933ms] Creating new definition instance: Arg parameter editor value is considering the parameter
name instead of the class name
[2019-08-09] [17:10:33:933ms] Creating new definition instance: Blueprint Filters - Contains
[2019-08-09] [17:10:33:948ms] Creating new definition instance: Blueprint Navigation Window
[2019-08-09] [17:10:33:948ms] Creating new definition instance: Blueprint code editor container reset position
when container horizontal scroll is pressed or the code is idented using tab key.
[2019-08-09] [17:10:33:964ms] Creating new definition instance: Bug2
[2019-08-09] [17:10:33:964ms] Creating new definition instance: Bug4
[2019-08-09] [17:10:33:964ms] Creating new definition instance: Bug_Conforme_Inc1
[2019-08-09] [17:10:33:980ms] Creating new definition instance: Bug_X
[2019-08-09] [17:10:33:980ms] Creating new definition instance: Change username breaks login
[2019-08-09] [17:10:33:980ms] Creating new definition instance: Changed content is not saved
when document structure changes
[2019-08-09] [17:10:33:995ms] Creating new definition instance: Chart Explorer - missing column
[2019-08-09] [17:10:33:995ms] Creating new definition instance: Class Detail - Sort column Class Restriction
[2019-08-09] [17:10:34:011ms] Creating new definition instance: Class properties buttons get hidden after window
resize (small screens ex: laptop)
[2019-08-09] [17:10:34:011ms] Creating new definition instance: Clean Date Property Value
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[2019-08-09] [17:10:34:027ms] Creating new definition instance: Connections PDF
[2019-08-09] [17:10:34:027ms] Creating new definition instance: Container name abbreviation
[2019-08-09] [17:10:34:027ms] Creating new definition instance: Data Instance Detail ACL - layout
[2019-08-09] [17:10:34:042ms] Creating new definition instance: Data Instance Detail does not open
property in FullPage mode
[2019-08-09] [17:10:34:042ms] Creating new definition instance: Data instance detail ACL size
[2019-08-09] [17:10:34:042ms] Creating new definition instance: Different space characters
resulting in indistinguishable Objects
[2019-08-09] [17:10:34:058ms] Creating new definition instance: Document width is too big
[2019-08-09] [17:10:34:058ms] Creating new definition instance: Documentos Font
[2019-08-09] [17:10:34:073ms] Creating new definition instance: Duplicate - Documentation Manager
[2019-08-09] [17:10:34:073ms] Creating new definition instance: Duplicated Object in Object Edit Windows
[2019-08-09] [17:10:34:089ms] Creating new definition instance: Empty Object Edit Window
[2019-08-09] [17:10:34:089ms] Creating new definition instance: Entry point description
[2019-08-09] [17:10:34:089ms] Creating new definition instance: Error 500 reported blueprint Feature Organic
[2019-08-09] [17:10:34:105ms] Creating new definition instance: Error exporting audit
[2019-08-09] [17:10:34:105ms] Creating new definition instance: Export Blueprint to PDF
[2019-08-09] [17:10:34:105ms] Creating new definition instance: Export Chart Canvas to PDF
[2019-08-09] [17:10:34:120ms] Creating new definition instance: Export Chart Canvas to PNG
[2019-08-09] [17:10:34:120ms] Creating new definition instance: Export PDF does not export URL images
[2019-08-09] [17:10:34:136ms] Creating new definition instance: Group should have only one available profile
[2019-08-09] [17:10:34:136ms] Creating new definition instance: Handle special characters on Server URL
[2019-08-09] [17:10:34:152ms] Creating new definition instance: Import .xls files
[2019-08-09] [17:10:34:152ms] Creating new definition instance: Lifecycle domain name with spaces
[2019-08-09] [17:10:34:152ms] Creating new definition instance: List View
[2019-08-09] [17:10:34:167ms] Creating new definition instance: List values do not populate with default values
[2019-08-09] [17:10:34:167ms] Creating new definition instance: Lyfecycle Definition New State
[2019-08-09] [17:10:34:167ms] Creating new definition instance: Lyfecycle Definition Project Association
[2019-08-09] [17:10:34:199ms] Creating new definition instance: Method not supported on Query execution
[2019-08-09] [17:10:34:199ms] Creating new definition instance: Missing Class in Class Restriction
field in base type creation window
[2019-08-09] [17:10:34:214ms] Creating new definition instance: Objeto exp
[2019-08-09] [17:10:34:214ms] Creating new definition instance: Operator SET in Queries
[2019-08-09] [17:10:34:230ms] Creating new definition instance: Owner permissions were failing
[2019-08-09] [17:10:34:230ms] Creating new definition instance: Page Wide resize button
[2019-08-09] [17:10:34:230ms] Creating new definition instance: Project Associations not visible in Blueprint
[2019-08-09] [17:10:34:245ms] Creating new definition instance: Property restricions on data detail
[2019-08-09] [17:10:34:245ms] Creating new definition instance: Query results grid - alignment
[2019-08-09] [17:10:34:261ms] Creating new definition instance: Random window title
[2019-08-09] [17:10:34:261ms] Creating new definition instance: Renamed objects do not appear in listings
[2019-08-09] [17:10:34:277ms] Creating new definition instance: Save and Edit document should be different
[2019-08-09] [17:10:34:277ms] Creating new definition instance: Selecting Objects to Merge
[2019-08-09] [17:10:34:292ms] Creating new definition instance: Showing a ’<’ character in the beginning of the page
[2019-08-09] [17:10:34:292ms] Creating new definition instance: Showing combobox on rich text attributes
[2019-08-09] [17:10:34:292ms] Creating new definition instance: Synchronizing master tenant users when adding new user
[2019-08-09] [17:10:34:308ms] Creating new definition instance: Tenant names with special characters
[2019-08-09] [17:10:34:308ms] Creating new definition instance: Timebar button
[2019-08-09] [17:10:34:308ms] Creating new definition instance: Timeout during object writing (documents)
[2019-08-09] [17:10:34:324ms] Creating new definition instance: Timeslider alignment
[2019-08-09] [17:10:34:324ms] Creating new definition instance: Trim all data from input files in Worker
[2019-08-09] [17:10:34:324ms] Creating new definition instance: URL Property disapears
[2019-08-09] [17:10:34:339ms] Creating new definition instance: Unable to remove form relation
[2019-08-09] [17:10:34:339ms] Creating new definition instance: Unrestricted Reference Properties
[2019-08-09] [17:10:34:355ms] Creating new definition instance: User Information - Password label
[2019-08-09] [17:10:34:355ms] Creating new definition instance: Users in multiple tenants opens first tenant
[2019-08-09] [17:10:34:370ms] Creating new definition instance: exemplo2
[2019-08-09] [17:10:34:370ms] Creating new definition instance: isabel bug
[2019-08-09] [17:10:34:370ms] Creating new definition instance: isabelteste
[2019-08-09] [17:10:34:386ms] Creating new definition instance: teste
[2019-08-09] [17:10:34:386ms] Creating new definition instance: teste1
[2019-08-09] [17:10:34:386ms] Creating new definition instance: teste2
[2019-08-09] [17:10:34:402ms] Creating new definition instance: teste3
[2019-08-09] [17:10:34:402ms] FINAL RESULTS - Successfull creations # 82
[2019-08-09] [17:10:34:402ms] FINAL RESULTS - Failed creations # 0
[2019-08-09] [17:10:34:402ms] FINAL RESULTS - Successfull imports # 0
[2019-08-09] [17:10:34:402ms] FINAL RESULTS - Failed imports # 0
[2019-08-09] [17:10:34:402ms] FINAL RESULTS - Success Deletes # 0
[2019-08-09] [17:10:34:402ms] FINAL RESULTS - Failed Deletes # 0
[2019-08-09] [17:10:34:402ms] Ending operation: ’Importation Job - Alarm’
[2019-08-09] [17:10:34:402ms] ------------------------------
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