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Resumo 

A Gestão de Competências Organizacionais é um processo importante na organiza-

ção mas que apresenta lacunas, tal como pode ser verificado pelo trabalho realizado nesta 

área do conhecimento. Este trabalho tem como objectivo encontrar uma solução para o 

problema da responsabilização dos executantes de actividades de processos de negócio no 

contexto organizacional. Esta abordagem pode conduzir a um melhor desempenho da 

organização devido à facilitação da gestão das suas competências, e, consequentemente, 

produzir vantagem competitiva e redução dos custos de transacção e do tempo necessário 

para criar uma equipa de trabalho.  

A realização deste trabalho seguiu as directrizes da pesquisa da ciência do desenho 

(design science research) com a ambição de produzir artefactos rigorosos e relevantes. Os 

artefactos produzidos consiste em um metamodelo canónico e um processo de gestão de 

competências organizacionais. Produziu-se ainda uma proposta de extensão à linguagem 

normalizada de arquitectura empresarial ArchiMate, com o objectivo de aumentar a sua 

capacidade para modelar competências organizacionais. 

Palavras-Chave 

Competência Organizacional, Actor, Processo de Negócio, Arquitectura Empresarial, 

ArchiMate. 
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Abstract  

The Management of Organizational Competencies is an important process in the  

organization, but it shows some gaps, proven by the related work in this area of   

knowledge. The goal of this thesis is to find a solution to the accountability problem when 

performing business process activities in the organizational context. This approach can 

lead to a better organizational performance, due to the ease of competences       

management, and therefore produce a competitive advantage and reduce transactions cost 

and the necessary time to build a workforce. 

This work follows a set of guidelines for design science research with the ambi-

tion to produce rigorous and relevant artifacts. These produced artifacts consisted of a Ca-

nonical Metamodel and of an organizational competencies management process. In addi-

tion, there has been a further proposal to extend the standard language ArchiMate, with 

the purpose of increase their ability to model organizational competencies. 

Keywords 

Organizational Competence, Actor, Business Process, Business Architecture,    

ArchiMate. 
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1 INTRODUÇÃO  

Uma tendência dos últimos anos no mundo organizacional, tem sido a ideia de apro-

ximar as áreas de gestão e de engenharia para melhor compreender e resolver problemas 

que as organizações enfrentam, quer no seu dia-a-dia quer no seu planeamento futuro. 

Pretende-se aplicar às organizações metodologias, formas de pensar ou de resolução de 

problemas no âmbito da engenharia, de forma a identificar os seus principais processos e 

formas de trabalho, para posteriormente propor soluções que melhor se adequam aos obs-

táculos encontrados. 

Neste âmbito, a área de modelação de recursos humanos nem sempre é explorada 

totalmente ao nível dos sistemas de informação, que apoiem as funções administrativas 

como gestão de salários, planos de férias ou horários. Havendo mais opções que se pode 

considerar e melhorar, como se pretende demonstrar neste trabalho. No restante texto 

desta secção, será apresentado o problema endereçado neste projecto e a sua motivação. 

No capítulo seguinte serão descritos em detalhe os objectivos e as contribuições concretas 

que surgem como resposta ao problema colocado.  

1.1 Definição do Problema 

Segundo o paradigma da gestão de organizações orientado aos processos de negócio, 

as actividades de negócio são realizadas por actores (vom Brocke & Rosemann, 2010). Um 

actor representa uma entidade organizacional, tal como uma pessoa ou um sistema, capaz 

de activamente produzir comportamento. Um processo de negócio é composto por activi-

dades que descrevem a sua operação. Nesta perspectiva, um actor pode ser visto como 

uma entidade que presta um serviço que é requerido por uma actividade de um processo 

de negócio. Como tal, a organização deve ser capaz de entender como e porquê os actores 

são atribuídos aos processos de uma organização. Isto requer uma representação consis-

tente dos serviços necessários à operação dos processos da organização e dos serviços 

prestados pelos seus actores.  
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Tanto na perspectiva individual como na perspectiva organizacional, a noção de 

competência apresenta heterogeneidade no que se refere às suas definições, conceitos e 

classificações de competência. Na perspectiva organizacional a sua aplicação não tem um 

tratamento homogéneo e unidimensional, algo que acontece normalmente nas práticas 

difundidas entre as organizações. 

O problema a solucionar é assim a responsabilização dos executantes das respecti-

vas actividades, no contexto organizacional. 

1.2 Motivação 

As organizações precisam de estar bem preparadas para crescer num mercado tão 

competitivo como o mercado global. Para esse fim, procuram melhorar continuamente os 

seus processos, não esquecendo um activo importante das organizações, os seus recursos 

humanos.  

Chega-se assim à problemática da gestão de competências organizacionais, que con-

siste em especificar a atribuição de um actor a um processo de negócio através de compe-

tências organizacionais. Para solucionar este problema, é indispensável investir em todo o 

processo de gestão do ciclo de vida de um actor, desde a fase do seu recrutamento até à 

cessação da sua relação com a organização. Uma eficiente e eficaz gestão de competências 

organizacionais pode trazer para a organização um melhor desempenho e, consequente-

mente, uma vantagem competitiva sobre os seus concorrentes, como uma redução de cus-

tos de transacção e do tempo necessário para criar uma equipa de trabalho. Trata-se de um 

objectivo ambicioso e complexo mas que pode ser implementado de forma faseada, como 

um processo de melhoria contínua.  

1.3 Organização da Dissertação 

Esta dissertação encontra-se estruturada em oito capítulos descritos de seguida, 

sendo este o primeiro capítulo (Introdução). 
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1.3.1 Capítulo 2  Objectivos do Trabalho 

Este capítulo apresenta, de acordo com a descrição do problema, os objectivos que 

se pretende atingir com a realização do trabalho. Indica-se quais as perguntas de investi-

gação que se pretender responder e quais os artefactos que se pretende produzir. Existe 

ainda duas tabelas que relacionam que referências principais suportam as perguntas de 

investigação (ou parte das perguntas) e que artefactos respondem às mesmas; 

1.3.2 Capítulo 3  Trabalho Relacionado 

Este capítulo apresenta o enquadramento teórico inicial seguido de um levantamen-

to e análise do panorama actual da área para atender ao problema em estudo, ou seja, efec-

tuou-se o estudo do ‘estado da arte’ na área de modelação de competências organizacio-

nais. Sendo também realizado um levantamento e descrição de alguns dos padrões de refe-

rência mais interessantes para o estudo de modelação de processos de negócio, e de algu-

mas frameworks de referência de arquitectura empresarial para a sua posterior integração, 

entre outros tópicos. Isto deve-se ao estudo para a representação das competências orga-

nizacionais e com o objectivo de construir um argumento informado com foco nas pergun-

tas de investigação colocadas; 

1.3.3 Capítulo 4  Arquitectura da Solução 

Este capítulo apresenta e descreve a solução que se atingiu para a lacuna em ques-

tão, com a base teórica da investigação realizada no capítulo anterior. Na sua formalização 

segue-se as directrizes de Hevner et al.  

1.3.4 Capítulo 5   Metodologia de avaliação do Trabalho 

Este capítulo apresenta a metodologia que se usou no exemplo de aplicação da solu-

ção que serve de validação, descrevendo os métodos e critérios para demonstrar a aplica-

bilidade da solução proposta e de demonstração dos resultados obtidos. Segue-se parte 

dos métodos sugeridos por Hevner et al. 

1.3.5 Capítulo 6   Conclusões 

Este capítulo apresentada as conclusões retiradas do trabalho e indica sumariamen-

te o trabalho futuro que se pode vir a realizar como continuidade deste. 
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2 OBJECTIVOS DO TRABALHO 

Nesta secção, apresenta-se os objectivos que se pretende atingir com a realização do 

trabalho. Em particular, será apresentado as perguntas de investigação que se pretende 

responder e os respectivos artefactos produzidos.  

2.1 Perguntas de Investigação 

O trabalho visa definir os conceitos que permite alinhar estruturalmente os actores e 

os processos de negócio, através da descrição das competências organizacionais necessá-

rias para executar as actividades dos processos. Essa estrutura poderá ser utilizada poste-

riormente de forma dinâmica dentro de um modelo de mercado, baseado no apoio à ges-

tão dos actores e actividades, de acordo com a oferta e a procura de competências. 

Para resolver o problema de relacionar actores a processos através de competências, 

de acordo com os requisitos existentes na área e centrado na camada de negócio onde se 

definem os processos de negócios, elaboramos as seguintes perguntas de investigação (PI): 

1. Como descrever e representar o processo de negócio1 de Gestão de Competên-

cias Organizacionais e os conceitos associados a este processo? 

2. Que papéis e informação estão relacionados com o Processo de Gestão de Com-

petências Organizacionais? 

3. Como auditar2 o Processo de Gestão de Competências Organizacionais? 

4. Como representar a relação entre regras de negócio e o Processo de Gestão de 

Competências? 

5. Quais os pontos de controlo associados ao Processo de Gestão de Competências? 

6. Como associar métricas de avaliação ao Processo de Gestão de Competências 

Organizacionais? 

                                                             
 
 
 

1 Conceito definido na secção 3.2, tal como os restantes conceitos das perguntas de investigação realçados a negrito. 
2 “Auditar” só por si já existe, é um processo de negócio, mas neste caso indica-se como o realizar num processo agora cria-

do para solucionar o problema em questão. 
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De seguida, pode-se observar a relação entre as perguntas de investigação e as suas 

principais referências (ordenadas alfabeticamente), isto é, qual o suporte teórico essencial 

para enquadrar cada pergunta de investigação. As referências não indicadas nesta tabela 

trata-se de conteúdo para enquadramento teórico do tema ou da área, ou conhecimento 

auxiliar ao necessário para atingir as respostas. 

Tabela 1. Relação entre as Referências do Trabalho e as Perguntas de Investigação 

Referências \ Perguntas de Investigação (PI) PI1DP PI1DC P1R PI2 P PI2 I PI3 PI4 PI5 PI6 

(Weske, 2007) X         

(Caetano, Pombinho, & Tribolet, 2007) X    X     

(Lang & Pigneur, 1999) X         

(Minoli, Enterprise Architecture A to Z, 2008) pp3-32 X         

(Harzallah, Leclère, & Trichet, 2002)  X   X     

(Ghedine, 2009)    X      

(Object Management Group, 2011)   X       

(Bãdicã, Bãdicã, & Litoiu, 2003)   X       

(Chartered Institute of Personnel and Development, 
2007) 

    X     

(Dietz & Hoogervorst, 2007)  X        

(Dietz J. L., Enterprise Ontology - Theory and 
Methodology, 2006) 

     X X   

(Hogg, 2009)     X   X  

(Kern, Modelagem da Informação com IDEF1X: 
Linguagem, Método, Princípio do Consenso, 1999) 

        X 

(Mayer, Menzel, Painter, DeWitte, Blinn, & Perakath, 
1995) 

        X 

(Minoli, Enterprise Architecture A to Z, 2008) pp.83-110      X X   

(Minoli, Enterprise Architecture A to Z, 2008) pp.111-118      X X   

(Object Management Group, 1997-2010)   X       

http://www.ArchiMate.org/en/about_ArchiMate/      X X   

(Dietz J. L., Enterprise Ontology - Theory and 
Methodology, 2006) 

     X X   

(Tsai & Wang, 2006)         X 

(Uschold, King, Moralee, & Zorgios, 1997)  X        

(White, Business Process Modeling Notation (BPMN). 
Version 1.0 - May 3, 20, 2004) 

  X       

P.I.1DP Pergunta de Investigação 1, a parte da descrição do processo; 

P.I.1DC Pergunta de Investigação 1, a parte da descrição dos conceitos; 

P.I.1R Pergunta de Investigação 1, a parte da representação; 

P.I. 2P Pergunta de Investigação 2, a parte do papel; 
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P.I. 2I Pergunta de Investigação 2, a parte da informação. 

2.2 Artefactos 

Na tabela 2 indica-se os artefactos produzidos durante a realização deste trabalho. 

Isso porque com a criação de novos artefactos inovadores, além de servir de suporte às 

respostas dadas e de produzir um artefacto com uma determinada finalidade, também se 

avalia o que foi produzido. Assim, os artefactos a que se chegou foram:  

 Descrição do processo de gestão de competências organizacionais; 

 Metamodelo que define os conceitos, e a relação entre os conceitos e o processo 

de gestão de competências organizacionais; 

 Conjunto de cenários que ilustram o processo e os conceitos propostos; 

 Exemplo de aplicação da solução, onde é aplicado o processo e os conceitos  

propostos. 

Tabela 2. Relação entre os Artefactos e as Perguntas de Investigação do trabalho 

Artefactos \ Perguntas de Investigação (PI) 
PI
1D
P 

PI
1D
C 

PI
1R 

PI
2P 

PI
2 I 

PI
3 

PI
4 

PI
5 

PI
6 

PGCO X  X  X   X  

Metamodelo Canónico  X    X X   

Cenários    X      

Exemplo de Aplicação da Solução         X 

P.I.1DP Pergunta de Investigação 1, a parte da descrição dos processos; 

P.I.1DC Pergunta de Investigação 1, a parte da descrição dos conceitos; 

P.I.1R Pergunta de Investigação 1, a parte da representação; 

P.I.2P Pergunta de Investigação 2, a parte do papel; 

P.I.2I Pergunta de Investigação 2, a parte da informação. 

2.3 Avaliação do Trabalho 

Para a avaliação do trabalho, seguiu-se as directrizes da metodologia de Hevner et al. 

apresentadas de seguida: 

1 – O Desenho como um Artefacto: a pesquisa da ciência do design deve produzir 

um artefacto viável sob a forma de um construtor, modelo, método ou uma instanciação.  

Hevner et al. (Hevner, March, Park, & Ram, 2004) define artefacto de Tecnologia de Infor-



2. Objectivos do Trabalho   7 

 

 

mação como podendo ser: construções (vocabulário e símbolos), modelos (abstracções e 

representações), métodos (algoritmos e práticas) e instanciações (sistemas de protótipo e  

aplicações).  

Desta forma, produziu-se um conjunto de artefactos como suporte e resposta às per-

guntas de investigação já indicadas anteriormente. Produziu-se o seguinte: descrição do 

Processo de Gestão de Competências Organizacionais, Metamodelo Canónico, proposta de 

extensão ao ArchiMate. 

2 – Relevância do Problema: O objectivo da pesquisa da ciência do desenho é 

desenvolver soluções baseadas na tecnologia para problemas de negócio relevantes.  

A gestão de competências na perspectiva estratégica pode ser uma vantagem compe-

titiva sobre os seus concorrentes, já que permite optimizar a gestão dos funcionários (um 

processo importante, principalmente quando nos referimos a organizações baseadas no 

conhecimento, onde tipicamente não se altera facilmente um funcionário). O modelo de 

gestão de competências visa alcançar os objectivos da organização, partindo do alinha-

mento da missão, visão e valores às estratégias de negócio e do capital humano. Da função 

de gestão dos actores pode resultar uma diminuição dos custos operacionais, aumento de 

qualidade do trabalho em equipa e transformar a organização numa “Organização Apren-

dente”3. Desta forma, trata-se de um problema relevante já que as perguntas de investiga-

ção colocadas são lacunas identificadas, suportado pelo trabalho relacionado.  

3 – Avaliação do Desenho: A utilidade, qualidade e eficácia de um artefacto de 

desenho deve ser rigorosamente demonstrado através de métodos de avaliação bem exe-

cutados. 

Os artefactos produzidos foram avaliados seguindo o Método de Avaliação de  

Hevner et. al, detalhado na secção 5 com o nome “Metodologia de Avaliação do Trabalho”. 

4 – Contribuição da Investigação: Uma eficaz investigação na ciência do desenho 

deve ser clara e conter contribuições verificáveis nas áreas do desenho do artefacto, dese-

nho dos fundamentos e/ou desenho das metodologias. 

Este trabalho foi realizado com uma investigação científica que usou informação 

validada, de forma a chegar a uma solução que seja uma contribuição para a área. Trata-se 

                                                             
 
 
 

3 O conceito de Organização Aprendente define (por Peter Senge no seu livro “The Fifth Discipline: The Art and Practice of 
the Learning Organization”) as organizações como sistemas dinâmicos que se encontram em constante adaptação e 
desenvolvimento.  
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de um trabalho rigoroso porque não se ignorou os padrões de modelação dos processos de 

negócios, as frameworks para a arquitectura empresarial ou os métodos normalizados, 

seguindo um método que é válido cientificamente. Houve pesquisa sobre o ‘estado de arte’, 

suportado por algumas das maiores referências da área, para identificação das suas  

lacunas. 

5 – Rigor da Investigação: A investigação da ciência do desenho depende da aplica-

ção de métodos rigorosos, tanto na construção como na validação do desenho do artefacto. 

Para a construção e validação dos artefactos produzidos durante a realização deste 

trabalho, foi seguido um método rigoroso com métricas, cenários e um exemplo de aplica-

ção da solução numa organização real. 

6 – Desenho como um Processo de Investigação: A procura por um artefacto efi-

caz requer a utilização dos meios disponíveis para atingir os fins desejados, chegando a 

leis que satisfazem no ambiente do problema.  

Utilizou-se os requisitos que satisfazem o problema no seu contexto, caso contrário 

não se considerava o problema como resolvido. Para isso, utilizou-se toda a informação, 

métodos e conhecimentos disponíveis para que se atingisse a melhor solução possível.  

7 – Comunicação da Investigação: A procura na ciência do desenho deve ser apre-

sentada de forma eficaz, tanto nas audiências orientadas à tecnologia como nas orientadas 

à gestão.  

Com o objectivo de apresentar e divulgar o trabalho realizado, foi produzido um 

artigo para estar disponível em formato digital. 
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3 TRABALHO RELACIONADO 

Nesta secção, realiza-se um enquadramento teórico na área de modelação de compe-

tências organizacionais. Começa-se por indicar como investigar na área de sistemas de 

informação, indicando-se de seguida alguns conceitos importantes, a definição de arquitec-

tura empresarial, processo de negócio e competência organizacional, incluindo as suas 

duas perspectivas. 

De seguida, refere-se a gestão de projectos e o que existe sobre o tema, e posterior-

mente como se representa as competências e os sistemas de apoio à decisão de competên-

cias. Por fim, indica-se algumas ferramentas de modelação, isto é, algumas das notações, 

métodos e frameworks de arquitectura empresarial de referência na área. 

3.1 Investigação na Área de Sistemas de Informação  

Na área de sistemas de informação existe dois paradigmas fundamentais que carac-

terizam grande parte da investigação, a ciência do comportamento e a ciência do desenho. 

A ciência do comportamento procura desenvolver e verificar teorias que explicam ou 

predizem o comportamento humano ou organizacional, tendo as suas raízes nos métodos 

de pesquisa das ciências naturais. 

A ciência do desenho (design science) visa alargar os limites do ser humano e capaci-

dades organizacionais através da criação de novos artefactos inovadores (Hevner, March, 

Park, & Ram, 2004). É composto por duas actividades básicas, construir e avaliar, parale-

lamente à justificação da descoberta por parte das ciências naturais. A actividade “cons-

truir” resulta na produção de um artefacto com uma determinada finalidade e “avaliar” 

consiste em determinar quão bem o artefacto foi produzido. Os artefactos existentes são 

no total quatro: construções, modelos, métodos e instâncias.  

As investigações em tecnologia da informação têm que abordar as tarefas da ciência 

do desenho enfrentadas pelos profissionais. Os problemas reais devem ser devidamente 

conceptualizados e representados, devem ser construídas as técnicas adequadas para a 

sua resolução, e as soluções devem ser implementadas e avaliadas com base em critérios 
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apropriados. Se pretende-se um progresso significativo, a investigação tem que desenvol-

ver uma explicação de como e porquê os sistemas funcionam ou não funcionam (March & 

Smith, 1995). Existe também directrizes para a investigação e para os métodos de avalia-

ção que serão referenciados no capítulo 4 (“Arquitectura da Solução”) e no capítulo 5 

(“Metodologia de Avaliação do Trabalho”), respectivamente.  

3.2 Conceitos  

Nesta subsecção, apresenta-se a definição de alguns conceitos que se considerou 

importante definir antecipadamente para uma melhor compreensão do trabalho.  

 Actor de negócio: Trata-se de uma entidade organizacional capaz de (activamen-

te) desempenhar comportamento. Pode ser um indivíduo (por exemplo, um cliente ou um 

funcionário), mas também um grupo de pessoas ou recursos que têm uma posição perma-

nente (ou pelo menos a longo prazo) dentro da organização. Exemplos do último caso são 

um departamento ou uma unidade de negócio (Lankshorst, 2009). 

 Papel de negócio: Designa um comportamento de um actor (de negócio) partici-

pante em um contexto particular, sendo que vários actores podem desempenhar o mesmo 

papel, e inversamente, um único actor pode desempenhar vários papéis de negócio 

(Lankshorst, 2009). 

 Processo de Negócio: Hammer e Champy definem processo como sendo um grupo 

de actividades realizadas numa sequência lógica, com o objectivo de produzir um bem ou 

serviço com valor para um grupo específico de clientes. Processo de Negócio é definido 

como sendo um conjunto de actividades coordenadas, num ambiente organizacional e téc-

nico, realizando um objectivo de negócio. Cada processo de negócio é elaborado por uma 

única organização, mas pode interagir com processos de negócio realizados por outras 

organizações (Weske, 2007).  

 Regra de Negócio: Fornece orientação específica e prática para implementar polí-

ticas de negócio. Algumas dessas regras podem ser automatizadas no software, sendo que 

outras são apenas realizadas por pessoas (Object Management Group, 2010). 

 Informação: Insere-se na Arquitectura da Informação, tratando-se de dados troca-

dos entre os processos (Minoli, 2008, pp. 9). 
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 Ponto de Controlo (ou Indicador de Processo, em inglês definido como ”Key Proc-

ess Indicator - KPI”): Ajuda uma organização a definir e medir o progresso em relação aos 

objectivos organizacionais. São medidas quantificáveis, decidas antecipadamente, que 

reflectem os factores críticos de sucesso de uma organização4. 

 Métrica de Avaliação (ou desempenho): Trata-se de um atributo de uma entidade 

que pode ser avaliado. 

 Stakeholder: Trata-se de uma qualquer pessoa, organização ou grupo com inte-

resse no sistema5.  

 Framework: Especifica e estrutura uma técnica de descrição de arquitectura 

empresarial, através da definição de vistas e respectivas técnicas de modelação (Minoli, 

2008, pp. 33-82). 

 Autoridade: Define-se como a autorização de um assunto de uma instituição. A 

condição de ser autorizado a agir pressupõe responsabilidade, sendo atribuído a um 

assunto apenas mediante autorização e delegação. Por exemplo, por uma organização 

(empregado) ou por uma sociedade (cliente), para realizar determinados actos de produ-

ção ou coordenação (Dietz J. L., 2006). 

 Responsabilidade: Define-se como a necessidade socialmente sentida por um 

sujeito para praticar actos de coordenação dos quais foi autorizado de forma responsável 

(Dietz J. L., 2006). 

3.3 Arquitectura Empresarial  

Nesta subsecção, começa-se por introduzir o conceito de arquitectura, indicando-se 

posteriormente o que se entende por Arquitectura Empresarial.  

A Arquitectura pode ser vista como um modelo para o melhor posicionamento dos 

recursos das Tecnologias de Informação (TI) no apoio ao negócio. Como descrito pela 

norma ANSI/IEEE 1471-2000, a arquitectura é “a organização fundamental de um sistema 

                                                             
 
 
 

4 http://management.about.com/cs/generalmanagement/a/keyperfindic.htm acedido em 15/03/11, autor: About.com, 
ano: 2011 

5 http://www.iso-architecture.org/ieee-1471/conceptual-framework.html acedido em 15/03/11, norma: ISO/IEC 42010 
ANSI/IEEE Std 1471 
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incorporado em seus componentes, suas relações, ambiente e princípios que regem a sua 

concepção e evolução”.  

A Arquitectura Empresarial (AE) pode definir-se como um conjunto de processos de 

negócio, aplicações, tecnologias e dados que suportam as estratégias de negócio de uma 

organização. O seu objectivo é criar um ambiente unificado de tecnologias de informação, 

em toda a organização ou em todas as suas unidades de negócio, com fortes ligações sim-

bióticas com o negócio e com a estratégia. Mais especificamente, os objectivos são de pro-

mover o alinhamento e padronização, reutilização de activos de TI existentes, partilha de 

métodos comuns para a gestão de projectos e desenvolvimento de software em toda a 

organização. O resultado final, teoricamente, é uma TI mais económica, estratégica e ágil. 

A descrição de uma AE consiste em funcionalidades, interfaces, dados e protocolos 

de interface. Deve ajudar a organização no alinhamento da tecnologia com os negócios, no 

desenvolvimento de uma arquitectura automática e na sua optimização. Sendo que, não 

deve esquecer que é necessário ter em conta a pragmática da solução transversal na  

arquitectura. 

Existem diversas frameworks para o desenvolvimento de uma AE, no entanto a maio-

ria contem quatro domínios fundamentais: 

 Arquitectura de Negócio: documentação que descreve os processos de negócio 

mais importantes da organização; 

 Arquitectura de Informação: identifica os blocos de informação importantes, 

como são mantidos e como aceder; 

 Arquitectura do Sistema de Aplicação: mapa das relações das aplicações de 

software; 

 Arquitectura da Tecnologia da Infra-Estrutura: modelo para os elementos do 

processamento, sistemas de armazenamento e redes. 

Havendo uma integração do que se pretende construir (o Processo de Gestão de 

Competências Organizacionais - PGCO) com a Arquitectura Empresarial, tal irá ser inserido 

na camada de negócio. Este é o domínio escolhido, por se tratar da camada que contém os 

elementos necessários, como os conceitos de “Processo”, “Actor” ou “Papel”.  

Por fim, salienta-se o facto de poder ocorrer alguns eventos que podem desencadear 

a actualização da AE e consequentemente podem implicar alterações no PGCO, cenário 

ilustrado na figura 1. Alguns exemplos desses eventos são a introdução de novas tecnolo-

gias, novas situações de negócio ou uma fusão/aquisição. Estes eventos podem provocar 
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uma modificação na actual arquitectura empresarial e também nas competências dos fun-

cionários ou nos requisitos dos processos (Minoli, 2008, pp. 3-32).  

 

Figura 1. Eventos que desencadeiam uma actualização da AE  
(retirado de (Minoli, 2008, pp. 3-32)) 

3.4 COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL 

Nesta subsecção, apresenta-se uma definição para competência organizacional, 

começando-se por explicar o conceito de competência, e posteriormente as suas perspec-

tivas de estratégica e de gestão de pessoas. 

O conceito de Competência começou a ser definido na década de 80 como uma res-

posta às mudanças organizacionais e às mudanças mais amplas na sociedade6. Define-se 

competência como a característica básica de um indivíduo, que causa ou pode prever o 

comportamento e desempenho superior em um trabalho ou situação (Spencer & Spencer, 

1993), sendo parte do que Davenport classifica como conhecimento tácito (Davenport & 

Prusak, 1998). A sua representação é normalmente através de estruturas hierárquicas ou 

de árvores de competência que representam a decomposição funcional das competências 

em sub-competências ou a simples relação de dependência entre competências distintas.  

Relevante para o trabalho é a abordagem do conceito de competência associado a 

processos de negócio. Categorizar as actividades por competências de negócio produz uma 

visão de alto nível de componentes, de acordo com o tipo de valor que essas oferecem à 

organização. Diferentes organizações em diferentes indústrias servirão o seu modelo de 

                                                             
 
 
 

6  http://www.cipd.co.uk/hr-resources/factsheets/competence-competency-frameworks.aspx acedido em 15/07/2011, 
autor: Hogg, data: Maio, 2011. 

http://www.cipd.co.uk/hr-resources/factsheets/competence-competency-frameworks.aspx
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competências de forma diferente mas, em cada caso, cada actividade deve estar alinhada 

com a competência particular (IBM, 2005). 

A Competência Organizacional é o conjunto de experiências profissionais, valências e 

heurísticas dos recursos humanos, tanto na perspectiva do indivíduo como na perspectiva 

do grupo e da organização (Caetano, Pombinho, & Tribolet, 2007). 

Este conceito refere-se a atributos internos de uma organização, que lhe permitam 

atingir os seus objectivos, sendo que o número de atributos é grande (teoricamente ilimi-

tado). Todos os atributos de uma organização podem ser classificados de três formas, 

como activo, como competência do indivíduo ou como competência estrutural.  

O ambiente de uma organização não é um atributo de competência organizacional, 

mas tem um efeito constante sobre os atributos e requisitos de competência. Diferentes 

stakeholders têm diferentes objectivos para as organizações, portanto a sua competência 

organizacional está de acordo com o observador. O uso do conceito vem num contexto 

específico, no qual o conjunto de competências requeridas depende dinamicamente da 

situação (Taatila, 2004). 

Existe pelo menos duas grandes perspectivas no contexto de uma organização para o 

conceito de Competência Organizacional, a dimensão estratégica e a dimensão de gestão 

de pessoas, ambas apresentadas de seguida. 

3.4.1 Competência Organizacional na Perspectiva Estratégica  

A Gestão de Competências tem-se tornado objecto de um interesse em crescendo 

devido à sua reconhecida importância na perspectiva estratégica. Tem como objectivo 

aproveitar a vantagem competitiva das organizações baseadas no conhecimento, obser-

vando os funcionários como activos estratégicos e explicitamente integrá-los na estratégia 

de negócio e processos da organização (Caetano, Pombinho, & Tribolet, 2007).  

Trata-se de algo que proporciona aos funcionários um conjunto de objectivos no tra-

balho, com tarefas e definições claras, ligando os objectivos organizacionais aos pessoais 

(individuais). Outra vantagem que existe da gestão de competências, é a maior facilidade 

de análise dos processos e sua padronização, dentro e fora dos limites da organização, que 

tornam mais claro e justo o recrutamento e as remunerações. Mas devido às mudanças 

organizacionais, as informações relacionadas com a competência tendem a ficar obsoletas, 

o que pode tornar o processo caro e demorado para mantê-lo actualizado3.  
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Esta perspectiva é considerada uma importante alternativa para o desenvolvimento 

de competitividade, com a ideia de que os recursos internos da organização são os seus 

principais factores de competição, sendo um factor importante para a escolha das estraté-

gias. Assim, na dimensão estratégica, o conceito de competência organizacional contribui 

como referência e prioridade da gestão e desenvolvimento de competências, que devem 

sustentar a competitividade da organização (Ghedine, 2009).  

3.4.2 Competência Organizacional na Perspectiva de Gestão de Pessoas 

A Gestão de Pessoas é um processo de suporte, tendo como entrada de informação a 

estratégia (vinda de cima hierarquicamente) e como saída o mapa de competências. Este 

resultado não é estático, isto é, caso a estratégia mude vai implicar uma mudança também 

no mapa de competências resultante, que será a informação de entrada do processo de 

gestão dos recursos humanos.  

Este processo inclui actividades como o escalonamento, planeamento, recrutamento, 

selecção, formação e remuneração, pertencentes à unidade de gestão de recursos humanos 

(Ghedine, 2009). Estas actividades podem-se realizar enquanto se desenha o processo (em 

“design time”) ou já no decorrer do mesmo (em “run time”).  

Opta-se por um modelo mais genérico, com valor acrescentado, que assume que 

cada uma das actividades pode ser realiza em qualquer momento. Isso porque uma orga-

nização está continuamente a iniciar e a terminar projectos, e alguns funcionários podem 

mudar de projecto assim que terminem a sua actividade ou por opção estratégica. Como 

tal, o que é feito em tempo de desenho do processo são as especificações das regras (isto é 

feito ao definir o projecto e as suas actividades), em decurso do processo (i.e. quando os 

processos de negócio estão a ser executados) é determinado, no limite, qual o melhor actor 

para a actividade. Regra geral, determina-se a equipa completa para suportar todo o pro-

cesso de negócio (i.e. todas as suas actividades). 

3.5 Gestão de Projectos 

A Gestão de Projectos é um tema sensível devido há existência de muitos projectos 

que falham, e importante pela relevância que tem sobre o seu sucesso. Contem vários 

aspectos como os recursos, o âmbito, o orçamento ou as tarefas e prazos. Nesta subsecção, 

foca-se a gestão dos recursos que é relevante para o trabalho em questão. 
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O gestor de projecto deve alocar os recursos necessários com base nas especifica-

ções da proposta e na capacidade existente, e depois propor uma data estimada para início 

e fim do projecto. Agora, para essa correcta gestão deverá existir uma base de dados única 

para os recursos, tanto internos como externos, que permita realizar a gestão de todos os 

recursos com base em várias funcionalidades: 

 Gestão dos recursos, incluindo a criação e remoção dos mesmos; 

 Criação e remoção de perfis e definição dos custos por perfil; 

 Gestão das competências dos recursos, evolução ao longo do tempo e confirmação 

dessas competências; 

 Gestão das avaliações dos recursos e classificação ao longo do tempo; 

 Gestão da produtividade dos recursos através de índices parametrizáveis; 

 Análises de alocação de recursos aos projectos (Silva & Martins, 2008). 

No trabalho em questão o único recurso em análise é o funcionário (o actor), mas o 

conceito de “recurso” pode ser extrapolado. Realça-se também que sem uma correcta ges-

tão é mais provável que os projectos falhem por falta de recursos ou existirem recursos 

desperdiçados (o que aumenta os custos). 

3.6 Mercado de Competências  

Uma solução existente é o Mercado de Competências com a respectiva “oferta” e 

“procura”, sendo as pessoas os “vendedores de competências” e as organizações os “com-

pradores de competências”. As competências são os bens a serem negociados, com mais ou 

menos valor dependendo do seu nível de utilidade. Isto permite facilitar a gestão e o 

acompanhamento das competências do ponto de vista organizacional, impulsionando 

também que os actores desenvolvam as suas próprias competências. Outra vantagem é a 

análise e correcção das lacunas entre as necessidades reais de uma actividade e as que 

foram especificadas nos modelos (de processos de negócio) através de regras do mercado. 

Todos os componentes do mercado devem conter um vocabulário comum e um 

modelo semântico, para que a negociação seja possível. Esta dinâmica permite a avaliação 

da tarefa negociada e o melhoramento dos processos com recurso ao feedback obtido. O 

conhecimento do mercado deve ser partilhado e construído de forma iterativa. 
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Este sistema implementado de forma electrónica permitirá reduzir os custos de 

transacção e o tempo necessário para a criação de uma equipa de trabalho, garantido 

maior qualidade na selecção (Lang & Pigneur, 1999). 

3.6.1 Projecto CommOnCV 

O Projecto CommOnCV trata-se de um projecto de modelação de competências a 

partir de um Curriculum Vitae (CV), seguindo o conceito de e-recruiting7. A problemática 

do recrutamento tem assim uma nova abordagem baseada na gestão de competências. A 

ideia consiste em permitir que um candidato, possa identificar e representar formalmente 

as competências subjacentes no seu CV, ou seja, a sua oferta de trabalho. Essas competên-

cias permitem tornar o conhecimento explícito (as habilidades, as características pessoais 

e as motivações) que é utilizado para refinar o processo de correspondência entre a oferta 

e a procura. O principal objectivo de representar a oferta e a procura de competências é 

permitir a uma organização recrutar, planear e gerir os actores ou equipas mais capazes de 

realizar as actividades ou processos de negócio. 

A representação das competências é realizada através de um conjunto de anotações 

do CV, respeitando um determinado modelo de competência definido de acordo com as 

ontologias do domínio. Essas ontologias podem estar relacionadas com um sector específi-

co como o sector das finanças, da banca, da saúde, entre outros, ou a uma determinada 

organização. No primeiro caso, a ontologia deve descrever os postos de trabalho e as suas 

tarefas, o conhecimento, as competências e as habilidades relacionadas. Enquanto no 

segundo caso deve descrever as tarefas mais específicas, os aspectos organizacionais, tec-

nológicos e culturais (Harzallah, Leclère, & Trichet, 2002). Para o âmbito do trabalho, fica o 

registo de mais uma aproximação rigorosa mas pouco flexível à definição de uma estrutura 

de competências. 

3.6.2 Quadros de Competências 

Em 1982 Richard Boyatzis escreveu um livro (“The Competent Manager: A Model 

For Effective Performance”) que teve uma influência considerável, com a aplicação dos 

quadros de competências que se tornou um elemento cada vez mais aceite como uma boa 

prática nos recursos humanos. As competências são uma indicação da organização para o 

                                                             
 
 
 

7 Recrutamento através da Internet 
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funcionário relativamente ao que é esperado no nível de desempenho, podendo indicar 

como será avaliado, reconhecido e recompensado1. De acordo com um estudo realizado em 

2007, 60% dos entrevistados tinham um quadro de competências em vigor para a sua 

organização. Das organizações que não tinham, 48% pretendia produzir uma, ou seja, ape-

nas cerca de 20% tencionava avançar sem um quadro de competências. Dessas, 40% são 

organizações com 250 ou menos funcionários e encontram-se principalmente no sector 

privado. Assim, com excepção de uma parte das pequenas empresas do sector privado, as 

competências parecem ser uma característica aceite numa organização moderna. 

As organizações que tinham um quadro de competências no local, foram convidadas 

a responder a que proporção de funcionários o quadro abrangia. Os resultados mostram 

que 78% dos funcionários estavam incluídos, e que desses, metade tinham um único qua-

dro em toda a organização. É comum, portanto, que as competências estejam expressas 

num único quadro (Chartered Institute of Personnel and Development, 2007). 

Num outro relatório publicado em 2008, os autores argumentam que as competên-

cias são normalmente usadas para definir comportamentos de um funcionário e que os 

pode ajudar a atingir os objectivos a longo prazo (Incomes Data Services, 2008). 

De acordo com o estudo acima referido do CIPD, os critérios mais habituais nos qua-

dros de competência são os seguintes: 

 Capacidade de Comunicação; 

 Gestão de Pessoas; 

 Trabalho de Equipa; 

 Capacidade de Serviços ao Cliente; 

 Orientação para resultados; 

 Resolução de problemas. 

A esmagadora maioria destes quadros (85%) são realizados na organização com ou 

sem o auxílio de consultores. Só uma pequena proporção (8%) é produzida e disponibili-

zada por uma organização externa, por exemplo uma associação ou um organismo gover-

namental (Chartered Institute of Personnel and Development, 2007). Assim está em vista 

uma gestão de desempenho e progresso mais eficaz mas nem sempre com êxito. As razões 

mais comuns para o insucesso são as seguintes: 
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 Os funcionários não perceberem os benefícios de utilizarem o quadro de    

competências; 

 Os funcionários não serem treinados adequadamente; 

 Não existir ligações claras entre o negócio e os objectivos a atingir; 

 As frameworks conterem uma mistura de diferentes conceitos.  

Para contrariar estes factores, os funcionários devem compreender bem qual a sua 

finalidade, apoiar as aspirações da organização (objectivos, valores, planos de negócios, 

etc.), ter as condições ou comportamentos necessários, combater a raiz do problema (um 

comportamento é influenciado pelas características subjacentes: conhecimentos, habilida-

des ou atitudes) e haver treino da ferramenta que deverá ter uma linguagem e estrutura 

simples. As principais áreas de aplicação dos quadros de competência são: 

 Suporta opiniões ou avaliação sobre o funcionário; 

 Maior eficácia dos funcionários; 

 Maior eficácia organizacional; 

 Maior eficácia na formação e análise das necessidades; 

 Maior eficácia na gestão da carreira. 

Para um maior sucesso, deve haver um compromisso entre os funcionários e os ges-

tores, criando assim uma maior motivação, empenho e compromisso na sua realização. 

3.6.3 Body of Knowledge 

O Body of Knowledge (BOK) é um conjunto de conceitos, termos e actividades que 

compõem um domínio profissional8. Existe várias aproximações na área de sistemas de 

informação e tecnologias de informação, podendo servir como um ponto de partida para 

definir as competências técnicas necessárias. 

3.6.4 The Emotional Competence Framework 

O Emotional Competence Framework consiste na compilação e estruturação de diver-

sos trabalhos na área, incluindo o “Competence at Work” de Spencer e Spencer. Trata-se de 

um conjunto de características que os funcionários podem conter, sendo uma base interes-

                                                             
 
 
 

8 http://www.kreeo.com/#product acedido em 08/04/11, autor: Kreeo, ano: 2011. 

http://www.kreeo.com/#product
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sante que sistematiza resultados de vários estudos para as competências         

comportamentais9.  

3.7 Representação das Competências 

Esta subsecção apresenta algumas representações possíveis para as competências, 

como uma estrutura hierárquica ou uma estrutura em árvore. Havendo outras representa-

ções possíveis, como uma representação usando listas ou grafos. 

3.7.1 Estrutura Hierárquica das Competências 

A utilização de uma estrutura hierárquica para representar as competências é suge-

rida por Pigneur et al., já que quando comparado com a extracção de descrições textuais, 

simplifica o processamento e a inferência. Também se trata de uma forma mais simples 

para as pessoas identificarem as suas competências, as expectativas da organização e pos-

síveis lacunas existentes. 

Pigneur propõe quatro categorias de competências como um ponto de partida para a 

classificação: tecnologias de base (“enabling technology”), experiência na área, conheci-

mentos e características pessoais. No entanto, a semântica associada é estática pelo projec-

to, contando com uma classificação funcional de domínio específico para descrever as 

competências (Caetano, Pombinho, & Tribolet, 2007).  

3.7.2 Estrutura em Árvore das Competências 

As árvores de competência têm a vantagem de simplificar a representação, mas 

apresentam outros problemas relacionados com a flexibilidade e a reutilização. É pouco 

flexível porque normalmente as árvores são profundas e a categorização funcional encon-

tra-se nos níveis superiores, dessa forma a descrição de uma competência não é facilmente 

decomposta, o que leva à dispersão de conceitos entre os vários nós. Como resultado, a 

inferência que pode ser realizada ao longo desses conceitos é limitada, pois cada compe-

tência não está estruturada e conectada como componente individual. A reutilização de 

competências em diferentes contextos também é prejudicada, na medida que a categoriza-

                                                             
 
 
 

9 http://www.eiconsortium.org/ acedido em 08/04/11, autor: Consortium for Research on Emotional Intelligence in Or-
ganizations, ano: 2010. 

http://www.eiconsortium.org/
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ção é funcional e está nos níveis superiores da árvore. Outro problema é o facto de não se 

considerar as relações entre os diferentes nós, isto é, entre as diferentes competências 

(Caetano, Pombinho, & Tribolet, 2007).  

A existência de uma árvore de competências em vez de uma caixa de texto livre aju-

da os colaboradores a identificar as suas próprias competências e dá a conhecer a estrutu-

ra de conhecimento considerada pela organização. Isto tem especial importância ao confe-

rir ao colaborador a consciência necessária à selecção de auto-formação, ficando com a 

noção de quais as áreas mais valorizadas e em quais pode melhorar. Um outro efeito desta 

exposição é que os próprios colaboradores podem sugerir potenciais elementos a adicio-

nar à hierarquia ou outras alterações, que serão submetidas à consideração de um respon-

sável pela estrutura de conhecimento da empresa, tipicamente na figura do Chief Informa-

tion Officer (CIO). 

3.8 Sistemas de Apoio à Gestão de Competências  

Nesta subsecção apresenta-se os Sistemas de Apoio à Gestão de Competências 

(SAGC), que têm como objectivo criar mecanismos que permitam a manipulação e capitali-

zação das competências inerentes aos actores, existentes numa organização. Dessa forma, 

um sistema de gestão de competências tem por objectivo representar e manipular de for-

ma explícita as diferentes dimensões associadas a uma competência organizacional.  

As competências de um actor é em sua parte conhecimento tácito que precisa de ser 

transformado em conhecimento explícito (através de explicitação ou exteriorização) e uti-

liza-se tecnologias de informação, que se deseja parte integrante do sistema de informação 

da organização. Só se deve usar alguns parâmetros muito bem escolhidos para essa TI, já 

que as empresas com tantos programas e informação criam um ambiente difícil de gerir, 

optimizar e migrar (Minoli, 2008, pp. 3-32).  

O SAGC desempenha um papel diferente consoante as actividades organizacionais, 

essas podem ser: encontrar peritos, recrutar funcionários ou gerir projectos. Estas activi-

dades envolvem, normalmente, o julgamento humano para classificar as competências dos 

funcionários, para avaliar o grau de competência e para manter os perfis actualizados.  

Para facilitar a gestão de competências e para minimizar a subjectividade da avalia-

ção humana, tem-se como alternativa uma abordagem que use tecnologias de informação. 

No entanto, a maioria dessas soluções apoiam as fases operacionais do processo de negó-
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cio mas não apoiam a identificação e selecção dos actores antes do compromisso com as 

suas actividades. Isso porque todos os modelos de processos de negócio não possuem 

meios para descrever as competências necessárias para executar uma actividade, não 

ficando assim relacionada essa informação, o que dificulta a gestão de competências a par-

tir de uma perspectiva de processo e promove divergências na arquitectura empresarial 

(Caetano, Pombinho, & Tribolet, 2007).  

3.9 Ferramentas de Modelação  

Apesar da investigação já realizada sobre a gestão de competências, a sua represen-

tação não é convenientemente abordada em quase todas as ferramentas de modelação de 

processos de negócio. Sendo que em termos de explicitação por uma notação de modela-

ção de PN, não existe nenhuma que cubra totalmente a lacuna em análise. 

Nas linguagens de modelação de processos de negócio não se captura explicitamente 

o processo de gestão de competências organizacionais. Também nos métodos não se 

abrange o conceito de competência, existe descrição dos fluxos de processos mas não se 

especifica competências do actor ou requisitos de uma actividade ou processo.  

Nas frameworks de referência para o desenvolvimento de uma arquitectura empre-

sarial, a mais usada é a Zachman Framework de seguido de desenvolvimentos locais e do 

TOGAF. Existe actualmente múltiplas frameworks para AE, o que releva de certo modo, um 

sinal de não haver um consenso para que modelo ou técnica de modelação utilizar, embora 

todas queiram alcançar o conceito de arquitectura orientada a serviços. Têm diferentes 

propósitos, os seus contextos de aplicação ou primitivas não são os mesmos, têm diferen-

tes estruturas e modelos de representação, e baseiam-se em paradigmas, princípios e 

aproximações distintas (Minoli, 2008, pp. 3-32). 

Desta forma, apresenta-se nesta subsecção algumas formas de modelação de PN que 

se considero interessante analisar no contexto da representação da atribuição de um actor 

a um processo, sendo que se procurou ter um conjunto significativo e representativo das 

que são consideradas de referência para se ter uma correcta análise. 

3.9.1 BPMN 

O Business Process Modeling Notation (BPMN) é uma norma do Object Management 

Group (OGM), sendo a versão actual o BPMN 2.0 (Object Management Group, 2011). Trata-

http://en.wikipedia.org/wiki/Object_Management_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Object_Management_Group
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se de uma notação gráfica que descreve as etapas de um processo de negócio, descrevendo 

o fluxo de uma ponta a outra. A notação foi projectada especificamente para coordenar a 

sequência de processos e mensagens, que fluem entre os diferentes participantes em um 

conjunto relacionado de actividades10. 

A sua notação gráfica inclui os modelos de processos de negócio representados 

como o Business Process Diagrams (BPD). Estes diagramas são conceptualmente seme-

lhantes ao diagrama de actividades da Unified Modeling Language - UML (Object 

Management Group, 2011), embora especializados para a especificidade da representação 

do controlo de fluxo de informação de negócio Na figura 2, pode-se observar um exemplo 

da modelação do BPMN de um processo colaborativo.  

 

Figura 2. Exemplo de um processo modelado em BPMN 
 (retirado de (White, 2004)) 

O BPMN tem uma notação considerada intuitiva pelos seus proponentes, sendo o seu 

objectivo apoiar a gestão de processos de negócio. A sua especificação fornece um mapea-

mento parcial entre a notação e as linguagens de execução de processos, nomeadamente o 

Business Process Execution Language (BPEL). O BPMN tem a vantagem de ser aceite pela 

comunidade de prática e de ser independente de qualquer metodologia. 

Relativamente ao problema em questão, não existem meios para especificar que 

requisitos o actor deve cumprir para poder ser atribuído e executar uma actividade. Na 

                                                             
 
 
 

10 http://www.bpmn.org/Documents/FAQ.htm acedido dia 01/03/11, autor: Object Management Group, ano: 1997-2010. 

http://www.bpmn.org/Documents/FAQ.htm%20acedido%20dia%2001/03/11
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figura 2 é possível verificar que o actor “Doctor’s Office” está associado a um processo 

onde realiza várias actividades, não estando explícito porque é capaz de as realizar. A 

noção de “Papel” não está modelada no BPMN, existindo o conceito de “participante” mas a 

um nível mais geral do que o pretendido. Um participante é responsável pela execução do 

processo mas não define o comportamento que tem, algo que o papel indica. Dentro das 

categorias que o BPMN possui, existe algumas que têm interesse para o trabalho como o 

“Objecto de Fluxo” (as actividades), o “Artefacto” ou as “Swimlanes” que permite indicar 

uma agregação de actividades. Neste trabalho iremos usar esse artefacto para indicar uma 

participação de um actor num processo de negócio. 

3.9.2 BMM 

O Business Motivation Model (BMM) é uma norma da OMG que define conceitos 

para a representação dos planos da estratégia (Object Management Group, 2010). O con-

ceito de “Papel” na estrutura está relacionado com outros três conceitos fundamentais: 

processo de negócio, regras de negócio e organização da unidade. Os conceitos do BMM 

apresentam apenas atributos básicos (identificação e descrição), sendo a maioria das suas 

associações irrestritas (associação opcional ou associação de ”muitos-para-muitos”). 

Todos os seus elementos são desenvolvidos a partir de uma perspectiva de negócio.  

A motivação do BMM é desenvolver um modelo para os elementos do plano de negó-

cios, incluindo a sua visão, missão, indicadores e análise de ameaças e oportunidades 

(SWOT). Deste modo, os planos de negócio podem-se tornar a base para essa actividade, 

ligando soluções do sistema com intenções de negócio (Object Management Group, 2010).  

3.9.3 BPML 

A especificação do Business Process Modeling Language (BPML) fornece um modelo 

abstracto e de sintaxe do XML, para expressar os processos de negócio executáveis e apoiar 

as entidades (Arkin, 2002). O BPML por si não define qualquer semântica de aplicação, 

como processos ou aplicações específicas, mas um modelo abstracto e uma gramática (na 

forma de um esquema XML) para expressar processos genéricos.  

Trata-se assim de uma linguagem executável para especificar acções de processos de 

negócio dentro de Web Services, mas não tendo em consideração a justificação para um 

determinado actor executar um qualquer processo. 
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3.9.4 Role Activity Diagrams 

O Role Activity Diagrams (RAD) é uma notação visual de alto nível para capturar a 

dinâmica e o papel da estrutura de uma organização (Bãdicã, Bãdicã, & Litoiu, 2003). Tem 

uma semântica formal11, tornando adequado para uma verificação formal, e com processos 

de estado finito o resultado é obtido através do mapeamento de um modelo RAD para um 

modelo de álgebra de processos12. A notação RAD tem sido adoptada em muitas aplicações 

que envolvem processos de negócio e revelou-se útil em várias tarefas como modelação, 

simulação e execução. 

 

Figura 3. Exemplo de um modelo RAD para um processo de negócio  
(retirado de (Bãdicã, Bãdicã, & Litoiu, 2003)) 

Trata-se de uma forma de descrever processos, sendo valioso a documentar o seu 

estado actual e futuro, e não sendo muito complicado para os desenhar e interpretar. Mos-

                                                             
 
 
 

11 Afirmado por Ould em “Business Processes: Modeling and Analysis for Re-engineering and Improvement” mas apenas como 
uma intuição, não havendo referências que confirmem. 

12 Trata-se de uma linguagem matemática para a especificação e compreensão dos concorrentes e processos computacio-
nais colaborativos. 
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tra os papéis, as actividades, as interacções com os eventos externos e a lógica que deter-

mina quando as actividades são realizadas. 

O RAD tem o foco na descrição do fluxo de processo, mas negligência a especificação 

das competências do actor e os requisitos que uma actividade necessita, não respondendo 

assim ao problema em questão. Tal pode ser verificado na figura 3, onde se observa por 

exemplo o actor “Designer” que tem um processo composto por várias actividades, mas 

nada indica relativamente às competências que possui para responder às exigências do 

processo. Esta informação não é indicada, nem de forma directa ou de forma indirecta. 

3.9.5 RM-ODP 

O Open Distributed Processing (ODP) descreve sistemas que suportam o processa-

mento heterogéneo distribuído, tanto dentro das organizações como entre organizações, 

através da utilização de um modelo de interacção comum (Raymond & Armstrong, 1994). 

O ISSO e o ITU-T desenvolveram um modelo de referência do ODP designado de 

“Reference Model Open Distributed Processing” (RM-ODP) para fornecer uma framework 

de coordenação para a padronização do ODP, criando uma arquitectura que suporta a dis-

tribuição, a interoperabilidade e a portabilidade. Mas não se especifica a interacção entre 

actores e os processos de negócio. 

3.9.6 IDEF 

O Integration DEFinition for Information Modeling (IDEF1X) trata-se de uma lingua-

gem e método com vários objectivos, como por exemplo a modelação de informação 

baseado no modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen (Reingruber & Gregory, 

1994). Publicado como padrão norte-americano pelo NIST, permite desenhar modelos pre-

cisos e detalhados, adequados para o projecto de base de dados relacionais de alta quali-

dade.  

As bases de dados suportam a qualidade de um sistema de informação e isso depen-

de da modelação de informação, que trata da estrutura da informação em determinado 

universo de discurso. Reingruber e Gregory sustentam que a importância da modelação de 

informação tem sido subestimada, já que tradicionalmente quem desenvolve os sistemas 

dedica maior atenção à modelação dos processos que usam informação do que à estrutura 

subjacente. Esta mentalidade tem sofrido alterações, devido ao aumento em tamanho e 
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complexidade dos sistemas, que assim evidenciam os problemas causados por deficiente 

modelação. 

O IDEF1X, ao contrário das outras abordagens, define um método detalhado para ser 

usado em conjunto com a linguagem. O método é top-down, iterativo, progressivo e tem 

como critério para a aprovação de um modelo o consenso dos peritos, na área do universo 

de discurso do modelo. O modelo de informação é tratado inicialmente de forma simplifi-

cada e, a cada fase, progressivamente detalhado, podendo provocar alterações nos resulta-

dos obtidos nas fases anteriores. O consenso de peritos não representa qualidade perma-

nente, é importante criar condições para a manutenção dos modelos, porque as regras do 

negócio ou o consenso dos peritos pode mudar (Kern, 1999). Como se pode observar na 

figura 4, este modelo IDEF identifica o actor mas não indica porque razão efectua uma 

acção. 

 

Figura 4. Exemplo de um diagrama de um projecto por IDEF1X  
(retirado de (Kern, 1999)) 

Também existe o método Integrated DEFinition for Process Description Capture 

Method (IDEF3), que é um cenário de fluxos de processos, que está projectado para ajudar 

a documentar e analisar os processos de um sistema existente ou proposto, e para captu-

rar o conhecimento de como funciona (Friel & Blinn, 1989). Suporta tanto o processo cen-

tralizado como estratégias de aquisição de conhecimento de objectos centralizados, que 

possibilita aos utilizadores capturar as afirmações sobre o mundo real, processos e  

eventos. 

Inclui a capacidade de capturar descrições da estrutura e de como um sistema fun-

ciona a partir de múltiplos pontos de vista. É um membro integrante da família dos méto-

dos IDEF, complementar ao método IDEF0, e funciona bem em aplicativos independentes 
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ou em conjunto com outros métodos IDEF para documentar, analisar e melhorar os pro-

cessos vitais de um negócio. 

O principal objectivo do IDEF3 é fornecer um método estruturado, através do qual 

um perito do domínio pode expressar o conhecimento, sobre o funcionamento de um sis-

tema ou organização (Mayer, Menzel, Painter, DeWitte, Blinn, & Perakath, 1995). 

 

Figura 5. Exemplo de um diagrama no IDEF3 
 (retirado de (Mayer, Menzel, Painter, DeWitte, Blinn, & Perakath, 1995)) 

O seu foco está na descrição dos fluxos de processos, como podemos observar na 

figura 5, mas apesar disso não especifica as competências do actor, bem como os requisitos 

necessários para executar uma actividade ou processo. 

3.9.7 Event-driven Process Chains  

O Event-driven Process Chains (EPC) define os conceitos e uma linguagem de mode-

lação de fluxos de controlo que é amplamente utilizado para a modelação, análise e rede-

senho de processos de negócio (Tsai & Wang, 2006). Desenvolvido no âmbito da frame-

work ARIS, a linguagem é usada para configuração parcial de alguns sistemas ERP (Enter-

prise Resource Planning), como por exemplo o sistema SAP. 

Um EPC é um grafo dirigido de eventos e funções, que fornece vários conectores, que 

permitem a execução paralela e alternativa de processos, sendo especificado pelo uso dos 

operadores lógicos OR, AND e XOR. Uma das suas grandes vantagens é o facto da notação 

ser simples e fácil de compreender, sendo desta forma uma técnica muito aceite na repre-

sentação dos processos de negócio. 
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Figura 6. Modelação de um processo de negócio no EPC 
 (retirado de (Van der Aalst, 1999)) 

Como se pode observar na figura 6, é indicado o fluxo de execução do processo de 

negócio, estando implícito quem exerce a actividade, mas não a razão dessa atribuição. 

3.9.8 TOGAF 

O The Open Group Architecture Framework (TOGAF) é baseado na metodologia do 

Método de Desenvolvimento de uma Arquitectura (MDA), cujo objectivo é fornecer uma 

abordagem passo-a-passo para desenvolver uma arquitectura de sistemas de informação 

(Minoli, 2008, pp. 83-110). Além disso, o TOGAF fornece um repositório virtual para arma-

zenar componentes da arquitectura e um conjunto de ferramentas e técnicas para utilizar 

na metodologia. O contexto da arquitectura e o seu nível de detalhe devem ser definidos no 

início da modelação. O MDA explica como derivar uma AE de uma organização específica 

para satisfazer os requisitos de negócio, sendo adaptável e permitindo uma reordenação e 

remoção de fases.  

O principal objectivo é estabelecer uma ligação entre o negócio e as TI da organiza-

ção. Tem como vantagens o custo, a redução do risco, a identificação de oportunidades, a 

linguagem comum, a flexibilidade e a adaptabilidade. Oferece ainda uma abordagem 

abrangente para a concepção, planeamento, implementação e gestão de uma AE.  
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Como desvantagens tem o facto de o MDA ser baseada num processo sequencial, 

enquanto o mundo real exige uma arquitectura de processo paralelo. Devia também incluir 

um processo de melhoria contínua do MDA em vez de uma etapa preliminar, para permitir 

a arquitectura da organização evoluir junto com a maturidade da capacidade da AE. O 

TOGAF é composto por quatro camadas, apresentadas de seguida: 

 Arquitectura de Negócio. Define a estratégia de negócio, a organização e os seus 

principais processos de negócio; 

 Arquitectura Aplicacional. Fornece um modelo para os sistemas de aplicação 

individual a serem implementados.  

 Arquitectura de Dados. Descreve a estrutura de activos físicos e lógicos de dados 

da organização e os dados de gestão de recursos. 

 Arquitectura Tecnológica. Descreve a infra-estrutura de software destinada a 

apoiar a implementação do núcleo (as aplicações críticas). Este tipo de software é 

por vezes denominado de middleware.  

 

Figura 7. Ciclo de desenvolvimento do TOGAF, as 10 fases do método ADM  
(retirado de (Minoli, 2008, pp. 83-110)) 

A intenção de dividir a especificação TOGAF nestas partes independentes, é permitir 

que diferentes áreas de especialização sejam analisadas em pormenor e, potencialmente, 
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de modo isolado. Apesar de todas as partes trabalharem em conjunto como um todo, tam-

bém é possível seleccionar apenas partes específicas13.  

Trata-se portanto de uma framework que sozinha não responde ao problema em 

questão. Poderá servir como mecanismo para estruturar os conceitos a propor, mas não 

serve como base para especificar em detalhe os conceitos desejados. 

3.9.9 The Zachman Framework 

A Zachman Framework (ZF) fornece um conjunto de mecanismos formais para 

representar uma organização, baseado em artefactos normalmente representados grafi-

camente numa matriz com seis colunas e seis linhas, como se pode observar na figura 8 

(Minoli, 2008, pp. 83-110). Utiliza várias perspectivas diferentes para apresentar as arqui-

tecturas do sistema de informação  

Segundo o próprio Zachman, os quatro principais benefícios são: o alinhamento 

entre os serviços fornecidos pela informática e os requisitos do negócio, a integração entre 

as várias fontes de dados, o maior suporte para projectos de mudança organizacional e a 

redução do time-to-market nos projectos de SI. Mas apesar destas vantagens não fornece 

qualquer metodologia de modelação. 

A ZF foi desenvolvida tendo em consideração todos os participantes envolvidos no 

planeamento, concepção, construção, utilização e manutenção de actividades do SI de uma 

organização. Desdobrar a representação das organizações em células permite aumentar o 

tempo de vida das representações da organização porque diminui a probabilidade de ter 

informação desactualizada. Apresenta-se de seguida outras características importantes: 

 Ser independente de ferramentas e métodos; 

 Descrever a organização, os seus SI e o seu negócio de uma forma abrangente; 

 Permitir resolver problemas e isolar variáveis sem perder a noção de contexto; 

 Promover a agilidade das organizações, uma vez que isola as variáveis mais está-

veis e as mais sujeitas à mudança. 

                                                             
 
 
 

13 http://www.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/ acedido em 14/03/11, autor: The Open Group, ano: 1999-
2009 

http://www.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/
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Figura 8 The Zachman Framework14 

A sua maior limitação prende-se com o facto de todas as metodologias pretenderem 

dominar a complexidade, formalizando e encerrando os resultados numa taxinomia fecha-

da. Corre-se assim o risco de “congelar” a realidade, aproximando-se mais dos sistemas 

mecânicos do que dos sistemas orgânicos e dinâmicos característicos do mundo social em 

que se inserem e que visam servir. Outra desvantagem é o facto de não definir as técnicas 

ou abordagens a seguir em cada célula (Vasconcelos, 2001).  

Existe também falta de fundamento científico para justificar as diversas colunas da 

framework, uma vez que Zachman e Sowa afirmam terem-se baseado em regras e princí-

pios “naturais” e na sua experiência. Por fim, não tem muita documentação pública dispo-

nível, como tem por exemplo o TOGAF (Minoli, 2008, pp. 111-118). 

                                                             
 
 
 
14 retirado de http://www.enterpriseunifiedprocess.com/images/zachmanFramework.gif, acedido em 

29/03/11, autor: Ambysoft Inc. 2003-2009 

http://www.enterpriseunifiedprocess.com/images/zachmanFramework.gif,%20acedido%20em%2029/03/11
http://www.enterpriseunifiedprocess.com/images/zachmanFramework.gif,%20acedido%20em%2029/03/11
http://www.ambysoft.com/
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Como tal, pode-se considerar que esta framework é independente das notações, 

métodos e ferramentas, o que aumenta a sua generalidade e abrangência de aplicação. 

Contudo, no contexto deste trabalho, considera-se esta característica como uma desvanta-

gem pois um dos objectivos passa por especificar um metamodelo explícito para descrever 

o processo de gestão de competências organizacionais. Os elementos presentes na Zach-

man Framework não estão suficientemente detalhados para este propósito. Neste sentido, 

a ZF poderá ser usada como mecanismo de estruturação dos conceitos a propor mas não 

como base para a especificação detalhada dos conceitos. 

3.9.10 ArchiMate 

O ArchiMate é uma framework que se foca na descrição dos artefactos entre domí-

nios, sendo orientado a serviços que desempenham um papel central na ligação entre os 

mesmos (Lankshorst, 2009). Apresenta um conjunto claro de conceitos e relações entre os 

domínios da arquitectura, e oferece uma estrutura simples e uniforme para descrever o 

seu conteúdo. Tem como objectivos a modelação intra-domínio e inter-domínio, a visuali-

zação dos modelos e a sua análise. 

Tal como se pode verificar na figura 9, está dividido em três camadas principais: 

camada de negócio (“Business”), camada aplicacional (“Application”) e a camada tecnológi-

ca (“Technology”). Depois cada uma das camadas (expresso horizontalmente) tem três 

dimensões (expresso verticalmente) que são a informação (“Information”), o comporta-

mento (“Behaviour”) e a estrutura (“Structure”).  

Analisando a camada de interesse, a cama de negócio, verificasse que oferece produ-

tos e serviços a clientes externos, que são realizados na organização por processos de 

negócio através de actores e papéis. Mas depois não se refere como a atribuição do actor 

e/ou papel ao respectivo processo de negócio é realizado e justificado, e o que o processo 

exige, sendo que o actor deve satisfaz o que é necessário. 
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Figura 9. Os conceitos base do ArchiMate  
(retirado de (Lankshorst, 2009)) 

3.9.11 DEMO 

O Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) fornece um método 

para desenvolvimento de modelos ontológicos para organizações (Dietz J. L., 2006). A 

metodologia distingue quatro modelos e as suas regras de construção, estando organiza-

dos num triângulo (figura 10) de acordo com as relações entre os mesmos. 

 

Figura 10. Modelos de Aspecto Ontológicos 
(retirado de (Dietz J. L., 2006)) 
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Os modelos base do DEMO são apresentados de seguida: 

 Modelo de Construção (CM - “Construction Model”) Descreve como a organização é 

construída e específica os tipos de transacções e actores relacionados. É subdividido 

em dois modelos: o modelo de interacção (que mostra a execução de transacções 

pelos actores) e o modelo de intersecção (que mostra a influência passiva entre os 

actores). 

 Modelo de Processos (PM - “Process Model”) Para cada tipo de transacção na CM, 

contém o seu padrão de transacção específico e as relações causais e condicionais 

entre as transacções. 

 Modelo de Estados (SM - “State Model”) Descreve o conteúdo dos bancos de infor-

mação e especifica o espaço de estado da produção mundial (que é o mundo, onde os 

actos de produção de uma operação têm os seus efeitos). 

 Modelo de Acções (AM - “Action Model”) Especifica as regras de acção que orientam 

os actores em lidar com a sua agenda.  

O DEMO prevê regras para criar diagramas que representem os quatro modelos, 

permitindo outros níveis de abstracção inferiores ao Modelo de Acções. As vantagens são 

atingidas porque faz sobressair o que se poderá considerar a essência de uma organização, 

independentemente da maneira como esta está implementada. Enquanto a implementação 

muda com regularidade, a essência de uma organização é bastante estável e actual, mos-

trando apenas os seus produtos e respectivos serviços assim como os processos que os 

suportam. Desta forma, os benefícios do DEMO são a: 

 Coerência: o DEMO considera uma organização constituída por uma integração de 

três camadas: B-organização (negócio), I-organização (informação) e D-organização 

(documento), com uma hierarquia coerente, permitindo fazer (re-)criação e    

(re-) engenharia manobrável. 

 Consistência: os quatro modelos de aspecto do DEMO são perspectivas sob o mes-

mo metamodelo, logo a consistência entre as perspectivas é salvaguardado. Sendo 

que uma mudança radical da organização tem consequências em todos os modelos 

de aspecto. 
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 Completude: fornece uma clara e completa definição de competências, autoridades 

e responsabilidades. Para a estrutura de informação DEMO, fornece todas as infor-

mações relevantes que os actores precisam ou venham a criar como executantes de 

operações; 

 Modularidade: a reformulação e principalmente a reestruturação de processos de 

negócio causam muitos problemas na organização. Ao fundamentar todas as mudan-

ças no “X-ray”, a implementação dessas mudanças radicais permanece sempre com-

preensível e controlável; 

 Objectividade: os modelos DEMO são objectivos, reproduzíveis, independentes de 

quem modela e não deixam espaço para a criatividade na sua modelação15. 

A representação dos processos de negócio em DEMO é estruturada em torno do con-

ceito de transacção de negócio. Uma transacção de negócio (figura 11) é uma interacção 

entre dois actores (iniciador e executor). É composta por três fases: Ordem (O-fase: solici-

tação para executar uma determinada acção), Execução (E-fase: uma determinada acção é 

realizada) e resultado (R-fase: resultado comunicado ao actor requerente).  

 

Figura 11. Um processo no DEMO 
(Retirado de (Dietz J. L., 2006)) 

 

                                                             
 
 
 

15 http://www.demo.nl/methodology acedido em 13/03/11, autor: Stichting DEMO Kenniscentrum, ano:2011 

http://www.demo.nl/methodology%20acedido%20em%2013/03/11
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3.9.12 ITIL 

O Information Technology Infrastructure Library (ITIL) é a abordagem mais adopta-

da para serviços de gestão de TI no mundo16. As melhores práticas do ITIL estão detalha-

das em cinco publicações (“Service Strategy”, “Service Design”, “Service Transition”, “Ser-

vice Operation” e “Service Improvement”), sendo a última versão o ITIL v3 publicado em 

Maio de 2007.  

O ITIL fornece uma estrutura prática e uma framework para a identificação, planea-

mento, entrega e suporte dos serviços de TI para o negócio. Defende que os serviços 

devem ser alinhados com as necessidades do negócio e que deve apoiar os processos de 

negócio. Fornece também orientação para as organizações sobre como usar as TI como 

ferramenta, para facilitar no negócio a mudança, a transformação e o crescimento. Permite 

ainda às organizações prestar serviços adequados e garantir continuamente que estão 

alcançados os objectivos de negócio.  

Os benefícios de adoptar o ITIL são a melhoria dos serviços de TI, a redução de cus-

tos, a satisfação do cliente, os serviços, a melhoria na produtividade, a melhor utilização de 

competências e experiência e, por fim, a melhor prestação de serviços de terceiros. No 

entanto, apesar de apoiar os processos e referir competências, não expressa a justificação 

ou a razão de uma atribuição de um actor a um processo ou actividade.

                                                             
 
 
 

16 http://www.itil-officialsite.com/AboutITIL/WhatisITIL.aspx acedido dia 28/03/11, autor: APM Group Ltd, ano: 2007-
2011  

http://www.itil-officialsite.com/AboutITIL/WhatisITIL.aspx%20acedido%20dia%2028/03/11
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4 PROPOSTA DE SOLUÇÃO  

Nesta secção apresenta-se a solução elaborada para o problema de responsabiliza-

ção dos executantes das respectivas actividades no contexto organizacional. Isto é, explici-

tar a relação entre actor e processo de negócio através de competência organizacional. 

Começa-se por realizar uma introdução teórica à solução, de apresentar o metamodelo 

canónico e três vistas sobre o mesmo. De seguida é apresentado uma proposta de extensão 

ao ArchiMate, a metodologia para construir o Processo de Gestão de Competências Organi-

zacionais (PGCO), a sua descrição, vantagens, beneficiários e a informação trocada no pro-

cesso, auditar o PGCO e as suas regras de negócio. Por fim, uma sugestão para o nível de 

avaliação das competências organizacionais, árvores de competências e algumas exposi-

ções. 

A dinâmica de projectos, com equipas melhor constituídas, aumenta a produtividade 

e consequentemente o sucesso do projecto. Resultado da dinâmica de projectos e de acor-

do com a certificação ISO 9001, tal como refere a norma, a exigência de um sistema de ges-

tão de qualidade tendo como objectivo a satisfação do cliente, demonstra e atribui maior 

importância à gestão de competências. 

A organização deve possuir uma Biblioteca de Competências Organizacionais (BCO) 

que seja completa e actualizada. Trata-se de uma ferramenta para identificar de forma cla-

ra e objectiva todas as competências organizacionais dos funcionários, conhecer a sua real 

capacidade de realização de projectos e saber onde e como se pode optimizar. Melhora o 

conhecimento interno da organização, sendo uma ferramenta com informação para melho-

rar a gestão de recursos. Possibilita efectuar a gestão da informação de uma forma simples 

(como criar, actualizar e eliminar actor, papel ou outra entidade informacional), com 

informação sobre o seu custo, sobre a validade da competência (e.g. certificações ou outra 

validação externa) e o desempenho do funcionário em questão. Serve, por exemplo, de 

auxílio e suporte para concursos a projectos ou como informação para um cliente da capa-

cidade laboral da organização.  

Existe a possibilidade de realizar Inventários de Competências Organizacionais 

(Técnicas, Comportamentais ou com outra filtragem) que a organização possua. Outro tipo 

de filtro possível, é por exemplo, escolher a unidade de negócio pretendida ou os níveis de 
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avaliação de determinada competência (para saber por exemplo quem são os especialistas 

em cada assunto). Esta modalidade pode ser realizada através de uma aplicação que é exe-

cutada sobre a BCO. 

As competências dividem-se em dois grupos: Competências Comportamentais, que 

são transversais na organização mas com graus de definição de exigência diferentes, 

podendo-se usar como ponto de partida o “The Emotional Competence Framework”17. E as 

Competências Técnicas com aplicabilidade e graus de exigência específicos, podendo-se 

usar como ponto de partida o “Body of Knowledge”. Existe diferentes versões para diferen-

tes áreas ou profissões, estando um exemplo em rodapé para a profissão de gestor de  

projecto18.  

A motivação e a sensibilização de toda a organização para a importância deste pro-

cesso são fulcrais para a realização com sucesso do processo, sendo feito de uma forma 

explicativa e demonstrativa da sua relevância e benefícios para os funcionários. O Processo 

de Gestão de Competências Organizacionais (PGCO) procura auxiliar a gestão de recursos, 

principalmente na tarefa de atribuição de um actor a uma actividade, havendo outros pro-

cessos com quem interage. Como por exemplo, o processo “Desempenho dos Funcioná-

rios” que avalia o desempenho de cada funcionário (auto-avaliação, métricas, avaliação 

360º, satisfação do cliente do projecto, etc.), sendo uma fonte de informação que suporta a 

tomada de decisão (neste caso a atribuição que se pretende realizar). Outro exemplo é o 

processo de “Gestão de Alterações Contratuais”, como mudança de posições laborais, 

entradas ou saídas de funcionários ou promoções/despromoções de funcionários. De uma 

forma global, todos os processos de gestão dos colaboradores podem ser relevantes para o 

PGCO. 

O Processo de Gestão de Funcionários é crítico em qualquer organização porque são 

os funcionários que planeiam, desenvolvem e executam actividades, e que criam valor para 

a organização e seus clientes. Esta importância é maior no modelo de negócio de consulto-

ria, onde a actividade é orientada a projectos, o que torna a disponibilidade e selecção dos 

funcionários com competências adequadas para os projectos um factor que pode influen-

ciar de forma determinante o sucesso e satisfação do cliente. Por este motivo, este proces-

so pode ser visto como um processo de negócio principal e não de suporte. 
                                                             
 
 
 

17 http://www.eiconsortium.org/reports/emotional_competence_framework.html acedido em 23/06/2011, autor: Consor-
tium for Research on Emotional Intelligence in Organizations, ano: 2010 

18 http://www.apm.org.uk/ acedido em 27/06/2011, autor: APM Association for Project Management, ano: 2011 

http://www.apm.org.uk/
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4.1 METAMODELO CANÓNICO 

Nesta subsecção, apresenta-se o metamodelo que se construiu para o problema de 

responsabilização do executante das actividades no contexto organizacional. Construiu-se 

um Metamodelo Canónico (designa-se como canónico por ser independente de uma nota-

ção específica), para que seja possível estender para qualquer notação de modelação de 

processos de negócio com o devido mapeamento. O metamodelo está representado em 

UML, excepção feita aos conceitos e relações que se criam de raiz para este problema. É 

apresentado de seguida, sendo composto por um conjunto de conceitos e relações entre os 

mesmos (posteriormente descritos em detalhe).  

 

Figura 12. Metamodelo Canónico  

4.1.1 REQUISITO 
Um Requisito é uma necessidade ou condição exigida por parte do PROCESSO DE 

NEGÓCIO, que um PAPEL ou ACTOR deve satisfazer para estar apto à sua realização e con-

cretização com sucesso. Tem ATRIBUTOS internos que o distingue do conceito de 

COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL. Tem pelo menos oito atributos obrigatórios descritos 

de seguida: 
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 O atributo de “IDENTIFICADOR”: corresponde a um valor numérico único que 

identifica univocamente o REQUISITO em questão; 

 O atributo de “IDENTIFICADOR DA CO”: corresponde ao identificador da 

COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL necessária para executar determinado 

PROCESSO DE NEGÓCIO; 

 O atributo de “VALOR MÍNIMO DE CORRESPONDÊNCIA”: trata-se da percentagem 

de correspondência mínima necessária para que possa ocorrer a atribuição entre o 

ACTOR e o PROCESSO DE NEGÓCIO. Tal pode ser calculado pelo Método de Cálculo 

do Valor Mínimo de Correspondência; 

 O atributo de “NACO”: corresponde ao Nível de Avaliação da Competência Organi-

zacional exigido pelo PROCESSO DE NEGÓCIO que a COMPETÊNCIA 

ORGANIZACIONAL tem que satisfazer; 

 O atributo de “RESTRIÇÃO”: corresponde à condição que restringe ou limita a atri-

buição, sendo necessária ser cumprida para que a atribuição se possa estabelecer; 

 O atributo de “PERÍODO DE TEMPO”: corresponde ao período temporal que o 

PAPEL ou ACTOR necessitam de ter disponível para se dedicarem ao PROCESSO DE 

NEGÓCIO em questão; 

 O atributo de “CARGA DE TEMPO”: corresponde à carga que irá sobrecarregar o 

ACTOR ou PAPEL no seu período de trabalho, sendo o valor em percentagem; 

 O atributo de “NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NECESSÁRIOS”: corresponde à quan-

tidade de funcionários necessários para satisfazer o REQUISITO. 

4.1.2 COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL 
Uma COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL é uma aptidão ou capacidade que o PAPEL 

ou ACTOR possui e que serve para satisfazer os REQUISITOS de determinado PROCESSO 

DE NEGÓCIO, para assim o poder executar e concretizar com sucesso. Tem atributos inter-

nos que o distingue do conceito REQUISITO, tendo pelo menos seis atributos obrigatórios, 

apresentados de seguida: 

 O atributo de “IDENTIFICADOR”: corresponde a um valor número único que identi-

fica univocamente a COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL em questão; 

 O atributo de “COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL”: corresponde ao nome da 

COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL que o ACTOR ou PAPEL possui; 

 O atributo de “HISTÓRICO DO NACO”: corresponde ao historial de evolução do 

Nível de Avaliação de determinada Competência Organizacional; 
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 O atributo de “DISPONIBILIDADE”: corresponde à disponibilidade que o funcioná-

rio possui, tanto em período temporal como em carga de trabalho; 

 O atributo de “VALIDADE”: corresponde à validade em termos temporais de deter-

minada COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL, ou seja, o dia em que a CO caduca; 

 O atributo de “HISTÓRICO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO”: corresponde ao his-

torial de avaliação externa ao funcionário realizada de determinada 

COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL, havendo como sugestão o Método de Avaliação 

do Funcionário sugerido no trabalho.  

4.1.3 PROCESSO DE NEGÓCIO 
O conceito de “PROCESSO DE NEGÓCIO”: trata-se de um conjunto de actividades 

coordenadas, num ambiente organizacional e técnico, realizando um objectivo de negócio 

ou um processo de suporte ao negócio. 

4.1.4 PAPEL 
O conceito de “PAPEL”: designa um comportamento de um ACTOR participante em 

um contexto particular. 

4.1.5 ACTOR 
O conceito de “ACTOR”: trata-se de uma entidade organizacional capaz de activamen-

te desempenhar comportamento. Pode ser um indivíduo, um grupo de pessoas ou um 

recurso, que tenha uma posição permanente ou a longo prazo dentro da organização. 

4.1.6 RELAÇÕES ENTRE CONCEITOS 

A relação de “Desempenha” (play) relaciona as unidades de comportamento com 

elementos activos (aqueles que exibem comportamento) que irá realizar, como um 

PAPEL atribuído a um PROCESSO DE NEGÓCIO ou um PAPEL a um ACTOR. 

A relação de “Agregação” indica que um objecto agrega um grupo de outros 

objectos do mesmo tipo. 

A relação de “Requer” indica que um PROCESSO DE NEGÓCIO para a sua execu-

ção requer determinado REQUISITO que deve ser satisfeito pelo executante. 
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A relação de “Fornece” indica que o PAPEL fornece determinada COMPETÊNCIA 

ORGANIZACIONAL, que servirá para satisfazer algum REQUISITO de um PROCESSO DE 

NEGÓCIO que pretenda executar. 

A relação de “Satisfação” indica que determinada COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL 

satisfaz determinado REQUISITO. 

4.2 VISTAS SOBRE O METAMODELO  

Nesta subsecção, apresentam-se três vistas geradas a partir do metamodelo propos-

to. As vistas representam (parte de) um sistema na perspectiva de um conjunto de preocu-

pações (tipicamente derivadas dos stakeholders), podendo ter múltiplas visualizações (de 

acordo com a norma ANSI IEEE 1471-2000). 

Na figura 13 podemos observar a relação entre o conceito Actor e Papel com as 

Competências Organizacionais de “Atribuição”, que permite ao Actor ter um ou mais 

Papéis, e ao Papel ter um ou mais Actores designados. Já a segunda relação entre Papel e 

Competência Organizacional é de “Fornecimento”, sendo que o Papel fornece a determina-

da CO. Havendo a mesma relação de ‘muitos para muitos’ como na primeira relação, ou 

seja, um Papel pode ter várias Competências Organizacionais e uma CO pode ter mais que 

um Papel. 

 

Figura 13. Vista da relação entre Actor e Papel com Competência Organizacional 
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Na figura 14, temos uma vista da relação de “Requer” entre o conceito de Processo 

de Negócio e o conceito de Requisito. Como a figura exemplifica, um Processo de Negócio 

pode ter um ou mais Requisitos e vice-versa. 

 

Figura 14. Vista da relação entre Processo de Negócio e Requisito 

Na figura 15, temos uma vista da relação de “Atribuição” entre um Actor e um Pro-

cesso de Negócio, sendo que a parte da esquerda já foi explicada na figura 13 e a parte da 

direita na figura 14, o foco desta vista é a parte central. Acontece uma relação de “Atribui-

ção” entre o Papel e o Processo de Negócio, quando temos uma satisfação dos seus Requisi-

tos pelas Competências Organizacionais do Papel. Poderá haver CO’s a não serem usadas 

ou CO’s que satisfazem mais que um Requisito, como poderá haver Requisitos satisfeitos 

por um segundo Papel (de um Actor diferente ou não), caso seja um Processo de Negócio 

que exija mais que um Papel ou Actores diferentes. 
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Figura 15. Vista da relação entre Actor e Processo de Negócio 

4.3 EXTENSÃO AO ARCHIMATE  

A proposta de extensão ao ArchiMate através do metamodelo canónico para solucio-

nar o problema em questão tem o nome de “Extensão do Metamodelo de Competências” 

(“Competencies Extension Metamodel”). Foi realizado uma proposta de extensão ao Archi-

Mate por se considerar uma mais-valia do trabalho produzir este artefacto como resultado, 

sendo que a ferramenta em questão contém essa lacuna. Tal foi realizado tendo um bom 

conhecimento sobre a ferramenta e o seu contexto, e seguindo como exemplo o Motivation 

Extension Metamodel. Pretende-se assim obter uma extensão válida no ArchiMate, que 

preencha a lacuna existente na ferramenta e complemente o que já existe. 

O ArchiMate possui três camadas, sendo a solução integrada na camada de negócios 

por ser a camada que possui os conceitos necessários como Actor, Papel ou Processo de 

Negócio. Os dois novos conceitos, Requisito (Requirement) e Competência Organizacional 

(Organizational Competence), usam o conceito estrutural já conhecido do ArchiMate de 

Business Object explicado de seguida.  

O conceito é definido na página 93 de (Lankshorst, 2009) como uma unidade de 

informação que tem relevância a partir de uma perspectiva de negócio. Tal representa um 

elemento importante “informacional” ou “conceptual” em que a organização pensa num 

domínio, sendo geralmente usado para modelar um tipo de objecto (como uma classe 

UML). Pode existir vários casos dentro da organização e uma grande variedade de tipos de 

objectos de negócio podem ser definidos. O business object é um conceito estrutural passi-
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vo porque não desencadeia ou executa processos. Um Objecto de Negócio pode ser acedido 

(por exemplo criado, lido ou escrito) por um processo de negócio, pode ter uma relação de 

associação, especialização, agregação ou composição com outro business object. Pode ser 

realizado por uma representação, por um data object (objecto de dados) ou ambos. O seu 

nome deve ser preferencialmente um substantivo. 

Sugere-se no trabalho acrescentar mais três relações estruturais que o conceito 

business object suporte, a relação de Satisfação (satisfazer), de Requerimento (requer) e de 

Fornecimento (fornecer). Sendo que o conceito pode ser de origem ou de destino da rela-

ção de Satisfação e apenas de destino das restantes, provenientes dos conceitos de Proces-

so de Negócio e Papel, respectivamente. 

Apresenta-se na figura 16 a proposta de extensão EMC, que mostra o metamodelo 

mapeado com os conceitos e relações da ferramenta em questão. Todos os conceitos do 

ArchiMate são aplicáveis ao EMC, como por exemplo o conceito de Evento utilizado em 

exemplos posteriores.  

 

Figura 16. Metamodelo do EMC no ArchiMate 

Dos conceitos e relações estruturais já explicados anteriormente (no metamodelo 

canónico) foi realizado um mapeamento para uma representação no ArchiMate. Refere-se 

como maiores diferenças a utilização dos conceitos estruturais, onde se usa o “Business 

Process”, o “Business Role” e o “Business Actor” do ArchiMate porque satisfazem as defini-

ções que se tinha previamente para esses mesmos conceitos. Utiliza-se as ligações estrutu-

rais possíveis, a relação de “Aggregation” e de “Assignment” do ArchiMate, mas devido 

haver novos conceitos e as ligações existentes não relacionarem naturalmente os novos 
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conceitos, é necessário criar novas ligações. Reutilizou-se o conceito estrutural de “Busi-

ness Object” porque é abrangente o suficiente para incluir o que se pretende com Requisito 

e Competência Organizacional, já explicados. De seguida temos a integração da Extensão 

do Metamodelo de Competências no metamodelo do ArchiMate. 

 

Figura 17. Integração do EMC no Metamodelo do ArchiMate 

Esta extensão não provoca mudanças profundas no funcionamento do ArchiMate ou 

na sua implementação. A mudança mais relevante que acontece, é apenas se poder asso-

ciar um papel ou actor a um processo de negócio se tiver a ligação de “Satisfação” entre as 

competências organizacionais do executante e os requisitos do processo a executar pelo 

mesmo. 

4.4 METODOLOGIA PARA CONSTRUIR O PGCO  

Nesta subsecção, apresenta-se uma metodologia exemplificativa para a concretiza-

ção do Processo de Gestão de Competências Organizacionais. 

1. Etapa 1. Construir uma Biblioteca de Competências; Faz-se um levantamento e 

análise de todas as competências (técnicas e comportamentais) de todas as fun-

ções na organização;  
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2. Etapa 2. Construir um Inventário de Competências de todos os papéis e actores da 

organização, com possibilidade de efectuar a sua gestão (criar, editar/actualizar e 

eliminar entidade informacional), informação do seu custo, validade de competên-

cias (certificações ou outra validação externa) ou desempenho do funcionário;  

3. Etapa 3. Garantir que as bases de dados têm uma certificação de qualidade da res-

pectiva informação armazenada, fornecida por uma empresa externa especializada. 

Desta forma, não se corre o risco de ocorrer problemas de redundância de dados, 

inconsistência, fragmentação, concorrência e segurança sobre os mesmos, entre 

outros possíveis problemas;  

4. Etapa 4. Criar um mecanismo para revalidar as Competências Organizacionais que 

necessitem (e.g. certificações), que seja eficiente e eficaz, de forma a garantir que 

nenhuma Competência Organizacional fique inválida num determinado período de 

tempo;  

5. Etapa 5. Criar uma aplicação que encontre lacunas nas competências existentes na 

organização ou que responda como suporte caso haja a necessidade de alguma CO 

(e.g. uma formação); É preciso efectuar o levantamento de certificações e/ou com-

petências que possam vir a ser necessárias, identificado formas de as obter. 

A organização ao seguir estas etapas, como referência, obterá no fim a informação 

suficiente para funcionar como um sistema de apoio à decisão, de armazenamento de 

informação útil à organização e de mecanismo de optimização. Esta sugestão de metodolo-

gia, deve-se aplicar quando na organização não existe este suporte, ou algo semelhante, 

sendo que no caso de existir parcialmente apenas se aplica as etapas em falta. Por fim, 

indica-se que o conjunto de etapas deve ser aplicado rigorosamente, para não ocorrer a 

situação de ser aplicado incorrectamente ou não se ter (sempre) a informação actualizada 

na base de dados, resultando isso em resultados incorrectos ou numa solução que não a 

melhor existente. 

4.5 DESCRIÇÃO DO PGCO  

O Processo de Gestão de Competências Organizacionais tem como objectivo fazer a 

melhor atribuição possível entre os funcionários existentes e disponíveis da organização, e 

os processos de negócio que precisam de ser executados. A figura 18 mostra um exemplo 

dessa atribuição, usando a extensão de competências proposta ao ArchiMate.  
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Figura 18. Atribuição do Actor ao Processo de Negócio 

A descrição e a representação do processo encontram-se representadas nas figuras e  

nas sugestões de fluxogramas seguintes. 

 

Figura 19. Ambiente Externo ao Processo 
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A figura 19, que não é uma imagem do metamodelo, mostra o ambiente externo ao 

processo, onde se entende que sobre o processo de negócio (neste caso o PGCO) tem-se as 

regras de negócio que suportam as suas funcionalidades. Havendo também os pontos de 

controlo com métricas qualitativas e/ou quantitativas, que avaliam de acordo com os 

parâmetros dos stakeholders. O processo “Auditar” usa os pontos de controlo existentes, ou 

cria novos se necessário, para auditar o que for pretendido, sendo que os pontos de con-

trolo podem fornecer outro tipo de informação (ou a mesma) a outros processos, não sen-

do assim obrigatoriamente algo exclusivo do processo “Auditar”. 

 

Figura 20. Descrição do PGCO 

Na figura 20 tem-se uma descrição do PGCO, usando a notação do ArchiMate, onde 

se pode observar que é necessário um processo “Revalidar CO”, iniciado por um evento, 

caso alguma competência organizacional esteja quase a ficar inválida. Havendo também 

processos parar criar um inventário de CO, actualizar a Biblioteca de Competência Organi-

zacionais ou efectuar o levantamento de CO do Projecto para depois se criar a equipa de 

trabalho. De seguida, apresenta-se os fluxogramas mais interessantes, que servem para 

melhor compreensão do funcionamento dos processos em questão e do seu fluxograma, 

sendo que as actividades que se descrevem têm a finalidade indicada, podendo ser realiza-

das de diversas formas, e podendo haver mais ou menos actividades ou sub-actividades.  
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Figura 21. Fluxograma do processo "Revalidar CO" 

 

Figura 22. Fluxograma do processo "Criar Inventário de CO" 
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Figura 23. Levantar Requisitos do Projecto  

 

Figura 24. Actualizar a Biblioteca de CO 
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Figura 25. Criar Equipa de Trabalho 

4.6 VANTAGENS DO PGCO  

Nesta subsecção, indica-se as principais vantagens de utilizar o Processo de Gestão 

de Competências Organizacionais por parte da organização: 

1. Assegurar um alinhamento entre a estratégia de negócio da organização e as acti-

vidades da área de recursos humanos. Isto é, através da definição das competên-

cias relevantes para a estratégia da organização, o recrutamento, a formação, os 

objectivos e a gestão de carreiras podem ser orientados para essas mesmas compe-

tências; 

2. Permitir o acompanhamento da evolução, ao nível estratégico, da qualidade das 

áreas de competências da organização e dos seus activos (os funcionários); 

3. Permitir a automatização de algumas funções de gestão dos recursos humanos, 

numa ferramenta, que possibilite à organização determinar quais as competências 

que actualmente possui e ajudar na identificação das suas necessidades no futuro; 
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4. Tornar mais rigoroso a atribuição de um funcionário a uma tarefa ou processo, com 

justificação para a escolha, sendo que pode ter a melhor solução disponível dentro 

da organização; 

5. Conhecer a organização em termos de competências, quer na procura (identifica-

ção das necessidades da organização) quer na oferta (identificação das competên-

cias que a organização possui), que minimize possíveis decisões erradas e frustra-

ção por parte dos funcionários; 

6. Permitir a manutenção e facilidade de análise de uma visão histórica da organiza-

ção em termos de competências; 

7. Ajudar na gestão da mudança na organização, como promoções/despromoções ou 

a questão salarial, entre outros problemas e alterações. 

Trata-se de vantagens para a organização porque são aspectos com relevância para a 

mesma, onde este processo pode ter um impacto positivo nos pontos indicados     

anteriormente. 

4.7 BENEFICIÁRIOS DO PGCO 

Nesta subsecção, apresenta-se os principais beneficiários do Processo de Gestão de 

Competências Organizacionais. 

 Órgãos de Gestão: 

o Monitorizar a evolução das competências da organização; 

o Analisar os pontos fracos, fortes, crescimento, tendências, etc; 

o Melhorar os aspectos mais negativos e potenciar os aspectos mais positivos 

da organização. 

 Gestores de Recursos Humanos: 

o Definir as competências da organização; 

o Definir as competências organizacionais de cada funcionário; 

o Atribuir os recursos humanos com maior facilidade; 

o Identificar as necessidades da organização com maior facilidade; 

o Maior facilidade de gestão das formações dos funcionários. 
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 Gestores de Projecto: 

o Criar a equipa de trabalho com maior facilidade; 

o Identificar os especialistas de cada área com maior facilidade. 

 Funcionários: 

o Ser avaliado de forma mais justa, clara e objectiva sobre o seu desempenho; 

o Melhorar a gestão do seu percurso profissional; 

o Maior facilidade na gestão das suas formações; 

o Analisar as lacunas das suas competências organizacionais. 

Estes são os principais beneficiários devido a serem os elementos que mais se rela-

cionam com o processo, quer como executantes das suas actividades quer a utilizar a 

informação produzida pelo mesmo.  

4.8 INFORMAÇÃO DO PGCO 

A Arquitectura de Informação tem o objectivo de indicar a informação trocada entre 

os processos, o que facilita a comunicação entre as pessoas, clarifica os conceitos e o ciclo 

de vida associado a cada informação, permitindo a sua melhor gestão. Desta forma, foi 

modelado a informação trocada no Processo de Gestão de Competências Organizacionais, 

sendo as Entidades Informacionais19 (EI) representadas as estritamente necessárias para 

que o processo se desenrole e produza o desejado. 

                                                             
 
 
 

19 Trata-se de um “objecto” ou conceito de negócio, isto é, informação necessária ao negócio. 
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Figura 26. Entidades Informacionais do PGCO 

No processo “Revalidar CO” temos como entrada e saída a entidade informacional 

“Competência Organizacional” e a EI “Biblioteca de Competências Organizacionais” apenas 

como entrada informacional. Tem-se a EI “Inventário” como saída do processo “Criar 

Inventário de CO” e a EI “Biblioteca de CO” como entrada informacional do processo e do 

“Actualizar Biblioteca de CO”, onde também é saída informacional. No processo “Levantar 

Requisitos do Projecto” tem-se como entrada a EI “Descrição do Projecto” e como saída a 

EI ”Requisitos do Projecto”. Por fim, no processo “Criar Equipa de Trabalho” temos como 

entrada as EI “Requisitos do Projecto” e “Biblioteca de Competências Organizacionais”, 

sendo que apenas o último é também uma saída informacional. 

4.9 AUDITAR O PGCO 

Descreve-se de seguida a tarefa de auditar o Processo de Gestão de Competências 

Organizacionais, usando a notação do ArchiMate, começando-se por introduzir a sua fina-

lidade e por justificar a sua necessidade.  

Os processos devem ter a capacidade de se poder auditar, para verificar o desempe-

nho e cumprimento dos seus objectivos, de acordo com os indicadores dados pelos   
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stakeholders. Pretende-se verificar se o processo cumpre totalmente o que lhe é exigido, 

como problemas que surgem no decurso do projecto (e.g. um funcionário ficar doente ou o 

aparecimento de um novo requisito). Após o término do projecto, procura-se verificar o 

desempenho do processo, realizando o registo de todas ocorrências, para que os proble-

mas que ocorreram não se repitam em futuros projectos. Tal é realizado com auxílio dos 

métodos disponíveis, como pontos de controlo que avaliam tanto o desempenho dos fun-

cionários como as regras de negócio. 

4.10  REGRAS DE NEGÓCIO E O PGCO 

As Regras de Negócio (Business Rules) relacionam-se com o Processo de Gestão de 

Competências Organizacionais de uma forma semelhante ao habitual, como um dos pontos 

de análise de um processo de negócio. Como definido no trabalho relacionado, fornecem 

orientação específica e prática para implementar políticas de negócio, podendo estar 

expressas em actividades e pontos de decisão manuais e/ou automáticos. 

Então, sendo que o PGCO é invocado sempre que há um processo de negócio (que 

por consequência realiza regras de negócio) que necessite de selecção dentro da organiza-

ção de um ou mais executantes das actividades, por consequência o PGCO potencia esses 

processos e as suas regras de negócio, cumprindo assim as mesmas. 

4.11  NÍVEL DE AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS 

Nesta subsecção, apresenta-se uma sugestão para os Níveis de Avaliação das Compe-

tências Organizacionais (NACO) dos funcionários da organização. Pode ser utilizado outro 

tipo de avaliação, com outras relações ou escalas, sendo esta avaliação apenas um protóti-

po do que se pretende. 

1. Principiante: possui o conhecimento básico; 

2. Aprendiz: compreende e ocorre um início de aplicação com supervisão; 

3. Intermédio: aplica sem supervisão e tem capacidade reduzida de análise; 

4. Avançado: efectua análise e investigação em modelos teóricos; 

5. Perito: efectua avaliação e definição de modelos/teoria. 

De forma a tornar mais objectiva e rigorosa a atribuição de competências aos respec-

tivos funcionários, os NACO deverão ser descritos para cada competência existente na 

organização. De seguida tem-se um exemplo de uma descrição. 
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 “Relação com o Cliente”: comunicação, relacionamento e satisfação do cliente. 

1. Nível 1: manter uma comunicação clara com o cliente, considerando as expectati-

vas de ambas as partes; 

2. Nível 2: assumir a responsabilidade de assegurar as necessidades do cliente; 

3. Nível 3: actuar de forma pró-activa; 

4. Nível 4: assegurar necessidades subjacentes; 

5. Nível 5: tornar-se um conselheiro de confiança do cliente. 

Os critérios de atribuição devem ser homogéneos pois caso contrário os resultados 

reflectem opiniões pessoais, o que seria um problema e comprometeria todo o processo de 

avaliação de desempenho e de atribuição. Os “compradores” (vendo este processo como 

um mercado de competências) devem fazer o mesmo exercício, ou seja, identificar os 

requisitos que necessitam para o projecto, com a identificação do nível para os mesmos, 

usando o mesmo sistema de avaliação (por exemplo o NACO). Para a atribuição só é consi-

derado os funcionários disponíveis ou que poderão ficar disponíveis (com uma alteração 

entre projectos), sendo considerado: 

1. Competências Requeridas vs. Competências Oferecidas; 

2. Nível das Competências Requeridas vs. Nível das Competências Oferecidas; 

3. Importância das Competências Requeridas (que são ou não satisfeitas). 
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4.12  ÁRVORES DE COMPETÊNCIAS 

Devido aos vários níveis de profundidade a que se pode organizar uma competência 

organizacional, existe diversas formas de estrutura hierárquica para as representar, sendo 

escolhido tipicamente a estrutura em árvore de competências. Este é o caso dos Bodies Of 

Knowledge (BOK), onde se categoria as competências relativamente a uma área particular 

de conhecimento. O metamodelo canónico permite mapear árvores de competência para o 

metamodelo, sendo mostrado um exemplo de seguida. 

 

 

Figura 27. Exemplo do BOK Software Construction 
(retirado de (Abran, Moore, Bourque, & Dupuis, 2005)) 
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Figura 28. Modelação do exemplo "Software Construction" através do metamodelo 

Tal pode também ser realizado na extensão do ArchiMate, podendo também haver 

composição de CO, sendo apresentado um exemplo de seguida. De notar que pode ser a 

estrutura em árvore conhecida ou outros derivados, como o modelo de competências pro-

posto em (Soares & Varela, 2003), que propõe evoluir em termos de especialização de 

competências à medida que se vai descendo na árvore, conforme mostrado na figura 

seguinte. Esta escolha coincide com a aproximação baseada em corpos de conhecimento, 

possuindo por isso os seus defeitos e virtudes. 
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Figura 29. Proposta de hierarquia de competências  
(retirado em (Soares & Varela, 2003)) 

De salientar que se um actor ou papel fornece determinada competência, todas as 

competências que a ligam até à raiz dessa árvore, constituindo um ramo da árvore, tam-

bém fazem parte das competências do mesmo. Desta forma, existe uma única árvore mes-

tre, com todas as competências da organização, com categorização em termos funcionais 

incorporada nos níveis superiores da própria árvore. O facto de existir uma única árvore, 

onde se encontram todas as competências e a categorização nos níveis superiores, é limita-

tivo da semântica atribuível a uma competência particular. Tal inibe a reutilização de com-

petências e o seu uso em contextos diferentes. De seguida, apresenta-se a modelação desta 

árvore no metamodelo canónico, exemplo que se pode aplicar em outras derivações. 

 

Figura 30. Proposta de hierarquia de competências modelado no metamodelo 

Este exercício de decomposição de competências organizacionais também pode-se 

fazer de igual forma com os requisitos, como também se pode aplicar este exercício a outra 

modelação de competências como por exemplo um “Grafo de Competências”. 
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4.13  EXPOSIÇÕES E DISCUSSÃO 

As organizações actuais não são estáticas, isto é, estão sempre em constante mudan-

ça. Desta forma, os processos de negócio mudam para suportar a estratégia da organização 

e as competências mudam para suportar adequadamente a estratégia e os PN. Logo o 

PGCO tem que ser um processo dinâmico, iterativo e incremental. É útil, além da exposição 

das competências, perceber a vertente dinâmica do processo que em tempo real pode fazer 

um ajustamento entre as competências oferecidas pelo actor e os requisitos exigidos pelo 

processo, entre muitos outros possíveis obstáculos detalhados nos cenários de estudo. 

Actualmente, as organizações precisam de competir num mercado global e nas difí-

ceis condições económicas actuais. Para isso podem adoptar práticas que apoiem o desen-

volvimento das pessoas, contribuindo para a melhoria do desempenho e motivação da 

equipa de trabalho. É positivo possibilitar a cada funcionário definir o seu plano de desen-

volvimento pessoal que pode ser elaborado com a chefia ou no âmbito da avaliação de 

desempenho.  

Importante referenciar o estudo “Riscos e Oportunidades do Desenvolvimento Sus-

tentável”20 realizado recentemente pela KPMG e a Euronext Lisboa. Esse estudo afirma 

que 75% das organizações cotadas em bolsa investe em programas de atracão e retenção 

de talentos como forma de enfrentar a conjuntura adversa e fortalecer sectores estratégi-

cos. Trata-se de uma informação que demonstra como o conhecimento e a obtenção dos 

melhores funcionários com as melhores competências pode ser um factor crucial. Sendo 

que o estudo afirma também que 90% das empresas aposta na oferta de programas de 

formação avançada como forma de reter e motivar os seus funcionários. Isto é, a gestão da 

carreira profissional do funcionário é importante para a empresa como para a pessoa, sen-

do algo que motiva e melhora tanto o funcionário como o empregador.  

Outro estudo importante de referenciar é o relatório “The Global Talent Index Report: 

The Outlook to 2015”21, que indica que a resiliência, a flexibilidade e a criatividade são as 

competências mais procuras pelos empresários nos funcionários.  

A organização tem a autoridade de indicar que um funcionário possui determinadas 

competências organizacionais, sendo que depois há um ‘aval’ nessa espécie de contrato 

que faz com que seja o funcionário o responsável pela execução dessas mesmas CO. Assim 

                                                             
 
 
 

20http://www.bcsdportugal.org/riscos-e-oportunidades-do-desenvolvimento-sustentavel/865.htm, acedido a 01/10/2011 
21 http://www.businessresearch.eiu.com/global-talent-index-2011-2015.html, acedido dia 02/10/2011 

http://www.bcsdportugal.org/riscos-e-oportunidades-do-desenvolvimento-sustentavel/865.htm
http://www.businessresearch.eiu.com/global-talent-index-2011-2015.html
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as competências do actor apenas são válidas dentro do domínio da organização, podendo 

ser válidas ou não no exterior. Assim as três palavras-chave: competência, responsabilida-

de e autoridade não podem ser parciais, isto é, é sempre atribuído totalmente a um actor 

ou entidade. Não esquecendo também que os objectivos de desempenho dos funcionários 

devem ser estabelecidos por ambos. 

Com a criação de métodos e níveis de avaliação, tentou-se ter uma modelação que 

permita uniformizar no ponto de vista da organização as competências dos seus funcioná-

rios, de maneira não subjectiva face à visão do observador, para que seja mais claro e 

transparente tal processo. Outro aspecto importante de indicar é que uma CO deve ser 

independente do papel a que está associado, ou seja, é válido dentro da mesma organiza-

ção em qualquer domínio de negócio ou papel de actores diferentes. Por exemplo, se a 

competência organizacional for “Programação em JAVA” com NACO=3 é exactamente igual 

se o papel for de “programador” ou de “analista”. Agora para competências não transver-

sais devem ser diferentes para não haver ambiguidades, por exemplo a CO de “Gestão de 

Clientes” pode ser diferente para um “recepcionista” ou para um “consultor”, logo devemos 

ter a CO mais especializada como “Gestão de Clientes na óptica de Recepção” e “Gestão de 

Clientes de compromisso”.  

Além da modelação, também se explorou algumas aplicações possíveis desta frame-

work na sua vertente dinâmica, como escalonamento dos recursos em tempo real ou 

mudança posterior de CO ou requisitos que não são estáticos. Esta modelação tem como 

importante visão que o responsável pela atribuição veja o funcionário como um fornece-

dor de competências. Para isto é essencial haver um glossário comum entre todos, isto é, 

que todos os conceitos estejam bem definidos para não haver ambiguidades ou imperfei-

ções no processo. 

Numa abordagem mais pragmática explorou-se o coeficiente de concordância da 

ligação de atribuição. Isto é, um actor pode estar atribuído a uma actividade mas não ser 

exactamente o que se pretendia, isso devido ao facto de não cumprir exactamente os 

requisitos necessários, estando dentro da “margem de manobra” dada pela organização ou 

pelo cliente para a execução da mesma. Os pesos são definidos de forma clara e transpa-

rente pela organização ou pelo cliente, caso assim o deseje estando também o desempenho 

(anterior) calculado no mesmo. Isso porque um funcionário numa CO com NACO = 4 mas 

com desempenho = 100% poderá ser melhor que um funcionário com NACO = 5 e desem-

penho = 50%. Uma sugestão de cálculo é multiplicar os valores, dessa forma o funcionário 

1 teria um coeficiente igual quatro (4 x 1) e o funcionário 2 de dois e meio (5 x 0,5). 
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Um aspecto crucial a manter nestas estruturas é a rastreabilidade ao longo de todas 

as fases decorrentes dos módulos que compõem o modelo, isto é, uma ligação de ponta a 

ponta entre os diversos elementos. 
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5 EXEMPLO DE APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO  

O exemplo de aplicação da solução realizado para este trabalho foi sobre um projec-

to inserido no âmbito do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa. 

Começa-se por indicar os objectivos do exemplo de aplicação, apresenta-se o organismo 

em questão e descreve-se as suas responsabilidades e estrutura organizacional. Poste-

riormente, apresenta-se a aplicação do trabalho, demonstra-se os resultados alcançados e 

retira-se algumas conclusões.  

Os objectivos desta aplicação foram definidos de acordo com as perguntas de inves-

tigação do trabalho. Portanto, tem-se como objectivo demonstrar que a solução é útil nos 

seguintes aspectos: 

 Auditar o PGCO; 

 Certificar que o PGCO cumpre as regras de negócio da organização que estejam 

relacionadas com os processos em questão; 

 Certificar que os pontos de controlo são benéficos para o PGCO; 

 Certificar que as métricas de avaliação trazem melhoramentos ao PGCO.  

5.1 Cenários 

Apresenta-se de seguida os cenários mais representativos da extensão do modelo de 

competências. 



4. Introdução à Solução   66 

 

 

 

Figura 31. Cenário 1 

No Cenário 1 tem-se representado o artefacto da BCO que indica os actores que se 

procura com determinadas propriedades, em especial o NACO dessa mesma competência. 

Os actores fornecem competências organizacionais que satisfazem requisitos dos proces-

sos de negócio que precisam de executantes, sendo que os requisitos também contêm pro-

priedades como o NACO. Este cenário trata-se do caso padrão, em que se pretende satisfa-

zer um requisito de um processo com um actor, ou caso a organização assim o deseje, o 

melhor actor disponível para essa mesma tarefa.  

 

Figura 32. Cenário 2 

Neste cenário 2 tem-se os mesmos conceitos e relações estruturais do cenário 1, mas 

aparece uma propriedade do requisito do processo de negócio, a condição que o funcioná-

rio do requisito 1 não pode ser o mesmo do requisito 2. Desta forma, a atribuição só é 

estabelecida se as condições do Requisito 2 forem satisfeitas de acordo com o coeficiente 

atribuído pelo Cliente. Assim sendo, apenas a Competência Organizacional 2 do Actor 2 
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pode satisfazer o Requisito 2. Trata-se neste caso de uma restrição, já que ambos Actores 

têm a CO necessária. O modo de procedimento é de “Aceder ao Projecto”, perceber se há 

Requisitos do Processo para satisfazer, e com o suporte da Biblioteca de Competências 

Organizacionais escolher o melhor funcionários que satisfaça além dos requisitos, as con-

dições do mesmo (e.g. NACO, Coeficiente de atribuição, ou condições particulares) até não 

haver requisitos por satisfazer. 

 

Figura 33. Cenário 3 

Neste Cenário 3 temos o caso em que não há a competência organizacional na orga-

nização que satisfaça o requisito 5. Neste caso, introduz-se a lacuna na biblioteca de com-

petências organizacionais, para que o problema não se volte a repetir, e procura-se dentro 

da organização o actor ou papel mais próximo do pretendido, sendo que depois é preciso 

verificar se a correspondência se pode realizar, com o coeficiente de atribuição. No limite, 

poderá ser necessário fazer formação a algum funcionário ou procurar fora da organiza-

ção. Sendo que a solução encontrada deve sempre satisfazer o cliente do projecto em ques-

tão. 
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Figura 34. Cenário 4 

Neste Cenário 4 temos um problema de disponibilidade, onde o Actor que tem o 

Requisito necessário já está atribuído noutro Projecto. Terá que ser realizado uma análise 

para verificar a hipótese de mudar o funcionário para este projecto, com uma mudança de 

planeamento, já que é o único Actor na Organização com a CO requisitada. Situação igual se 

fosse num Processo dentro do mesmo Projecto, sendo este mais simples de encontrar uma 

solução. 

 

Figura 35. Cenário 5 

Neste Cenário 5 temos o caso em que apenas existe um Actor com a CO exigida, mas 

com o NACO inferior ao pedido. Neste caso, o Processo pode ser realizado por este Actor se 

cumprir o Coeficiente de Atribuição, pode-se efectuar formação caso seja possível ou tere-

mos a situação do Cenário 3. 
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Figura 36. Cenário 6 

Neste Cenário 6 temos novos elementos, a informação das CO produzido pela BCO, e 

o cliente e o projecto que consomem essa mesma informação. Este é o caso em que se 

obtém informação de forma automática sobre as competências organizacionais que a 

organização possui, sendo esses dados depois consumidos. 

 

Figura 37. Cenário 7 

Neste Cenário 7 aparece um novo conceito, o Papel, que se associa a Actor no sentido 

de ser desempenho por esse. É possível identificar as lacunas da organização através da 

BCO em termos de Competências Organizacionais, em falta ou a caducar, e de forma ras-

treável. As lacunas podem ser resolvidas com formações ou contratações, enquanto que as 

CO a caducar se pode solucionar providenciando a renovação das mesmas. 
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Figura 38. Cenário 8 

Neste Cenário 8 tem-se o caso em que há uma formação o que permite potenciar 

(criar ou melhorar) as competências organizacionais da organização, sendo que essa 

informação deve ser actualizada de imediato na Biblioteca de Competências Organizacio-

nais.  

 

Figura 39. Cenário 9 

Neste Cenário 9 tem-se o caso em que a BCO pode produzir diverso tipo de informa-

ção, com ou sem filtros, de várias formas (lista ou em árvore, eg.). Informação essa neces-

sária para algum processo ou decisão, de acordo com um pedido de um responsável, e usa-

da por um actor com uma determinada finalidade. Aparece um novo elemento, que é a 

capacidade de ter informação rastreável. 
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Figura 40. Cenário 10 

No cenário 10, o processo de negócio é realizado por um actor e é medido através 

um ponto de controlo que deve ser responsável por actualizar a BCO. Parâmetros possíveis 

de actualização, são por exemplo: desempenho, avaliação ou alteração de disponibilidades 

dos funcionários. 

5.1.1 O DIAP de Lisboa 

O DIAP de Lisboa é um órgão que tem competência para dirigir o inquérito e exercer 

a acção penal relativamente a crimes cometidos no distrito judicial de Lisboa, servindo 

uma população de cerca de 750 mil pessoas. Está inserido nos DIAP’s, estrutura organiza-

tiva da PGR, que é o órgão superior do Ministério Público. Foi tomado a decisão de avançar 

com a integração e actualização dos Sistemas de Informação, objectivo do projecto, para 

melhorar o fluxo de trabalho. Para isso, celebraram um contrato com o INOV (INESC Inova-

ção) de “Apoio à Elaboração do Caderno de Encargos para o Desenvolvimento do SIMP 

Nova Geração” a 15 de Dezembro de 2009. 

Tendo em atenção o dimensionamento do Sistema de Justiça, o SIMP-NG será utiliza-

do por cerca de 1300 magistrados, 2300 funcionários, distribuídos pelas 455 unidades 

orgânicas. A aplicação será acedida por cerca de 7000 funcionários judiciais, a fim de efec-

tuarem consultas. Apresenta-se de seguida o organograma funcional do DIAP de Lisboa 

(INOV, 2009, pp. Requisitos Técnicos para o SIMP-NG). 
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Figura 41. Organograma Funcional do DIAP de Lisboa 
 (retirado em (INOV, 2009, pp. Requisitos Técnicos para o SIMP-NG)) 

5.1.2 Aplicação da Solução  

A solução foi aplicada no macro processo “Pedido de Competência Distrital” por ser 

o processo que mais mostrava actividades de interesse para demonstração prática da solu-

ção. Apresenta-se de seguida o processo modelado no ArchiMate. 

Aplicando o “Modelo de Competências de Negócio” no processo em questão, tal seria 

feito antes da atribuição dos actores às actividades, aqui já realizado. Poderia ser encon-

trado outra atribuição mais eficaz e eficiente, de acordo com as restrições existentes. Simu-

lando uma situação favorável à demonstração dos benefícios de conhecer em detalhe as 

competências, o Actor “Secretariado” e “Secção” têm poucas actividades para realizar neste 

processo, não têm nenhuma actividade decisória e não representam entidades relevantes 

no processo. Nesta forma, caso os outros actores envolventes no processo tivessem as 

competências de recepção, apresentação e envio dos documentos, podiam ser excluídos do 

processo, havendo desta forma menos actores no processo, que tinha também menos cus-

tos e duração.  
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Figura 42. Processo “Pedido de Competência Distrital” 

Analisando o Actor “Direcção”, partindo de um cenário que possa trazer vantagens 

com a aplicação do MCN.  
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Figura 43. Relação entre actor "Direcção" e o processo "Recepção dos Documentos" 

Assim modelado, podia-se atribuir o Actor “Direcção” ao Processo, e acontecendo o 

mesmo com a outra actividade que realiza, poderia não ser necessário ter mais um Actor 

diferente a actuar no processo, neste caso o “Secretariado”. Caso o Actor em questão ficasse 

incapacitado por alguma razão que exercer a sua actividade temporariamente, facilmente 

se encontrava na Biblioteca de Competências Organizacionais um substituto com o mesmo 

Papel ou o mais próximo, usando os parâmetros do Nível de Avaliação de Competência 

Organizacional, Nível de Correspondência, como o seu histórico de correspondência, che-

gando com esta informação à melhor solução disponível na organização, ou no limite optar 

por uma decisão externa à própria organização. 

Outro exemplo de utilização do MCN, é na Actividade “Atribui Competência Distri-

tal?”, onde se pode responder mais facilmente à decisão com suporte à informação que o 

modelo disponibiliza, que indica competências tanto para Actores ou Papeis, como auto-

maticamente para departamentos ou organizações. 

5.1.3 Resumo 

Demonstra-se no exemplo de aplicação alguns cenários onde o Modelo de Compe-

tências de Negócio pode actuar de forma benéfica, nunca actua como algo prejudicial, sen-

do sempre informação útil para decisões em run-time do Projecto ou antes do seu início, 

onde se pode formular as melhores Equipas de Trabalho e atribuições de acordo com o 

capital humano disponível na organização. 
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6 CONCLUSÕES 

Como comprovado pela construção de um argumento informado com foco nas per-

guntas de investigação colocadas com validade científica, ou seja, pelo trabalho relaciona-

do, o processo de suporte de gestão de competências organizacionais tem lacunas que este 

trabalho procura responder. Chegou-se a um método e um metamodelo que representa as 

CO dos actores, havendo uma proposta de extensão ao ArchiMate, de maneira a que se pos-

sa delegar os processos a executantes de uma forma válida e optimizada. A solução tem o 

valor acrescentado de a atribuição ser auditável. 

6.1 Metodologia de Avaliação do Trabalho 

Nesta secção apresenta-se os métodos de avaliação utilizados no trabalho, sendo 

apenas uma parte dos métodos sugeridos por Hevner et al. (Hevner, March, Park, & Ram, 

2004), os considerados relevantes para a avaliação pretendida. Desta forma, os métodos de 

avaliação utilizados foram: 

 Método Observável:  

o Caso de Estudo: estudo do artefacto em ambiente real; 

o Campo de Estudo: monitorizar o uso de artefactos em vários projectos. 

Foi realizado um caso de estudo teórico na organização Procuradoria-Geral da 

República baseado em documentos disponíveis.  

 Método Descritivo, Cenários: pretende-se construir cenários detalhados em tor-

no do artefacto para demonstrar a sua utilidade. 

Construi-se um conjunto de cenários que possibilitaram demonstrar a potencialida-

de do modelo. Houve aplicações do metamodelo através dos cenários construídos, que são 

alguns casos sintéticos e não reais que ilustram os pontos que se pretender responder de 

acordo com as perguntas de investigação que se tem.  
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6.2 Perguntas de Investigação 

Nesta secção, apresentam-se as respostas às Perguntas de Investigação formuladas 

no inicio deste documento. 

Perguntas de Investigação 1 “Como descrever e representar o Processo de Ges-

tão de Competências Organizacionais e os conceitos a este associados?” 

A resposta a esta pergunta encontra-se na secção 4.1.6 “Descrição do Processo de 

Gestão de Competências Organizacionais” onde se descreve o processo, de forma textual e 

gráfica, e onde se indica como se pode representar o mesmo. Os conceitos associados ao 

processo encontram-se no Metamodelo Canónico e na proposta de extensão ao ArchiMate, 

nas secções 4.1.1 e 4.1.3, respectivamente.  

Pergunta 2 “Que papéis e informação estão relacionados com o Processo de 

Gestão de Competências Organizacionais?” 

A resposta a esta Pergunta de Investigação na parte da Informação encontra-se com 

detalhe na secção 4.1.8. Quanto aos Papéis, o seu nome trata-se de uma questão semântica 

que deve ser consistente na organização, sendo o importante a definir é o tipo e objectivo 

dos mesmos. Indica-se de seguida alguns papéis que poderão ser necessários, havendo 

sempre a necessidade de contextualizar e especializar de acordo com a organização em 

questão: 

1. Responsável pelos Pontos de Controlo; 

2. Responsável pelas Regras de Negócio; 

3. Responsável por revalidar as Competências Organizacionais; 

4. Responsável por criar Inventários; 

5. Responsável por gerir a Biblioteca de Competências Organizacionais; 

6. Responsável por levantar requisitos de Competências Organizacionais do    

projecto; 

7. Responsável por criar a Equipa de Trabalho. 

 

 

 



4. Introdução à Solução   77 

 

 

Pergunta 3 “Como auditar o Processo de Gestão de Competências Organizacio-

nais?” 

A resposta a esta Pergunta de Investigação encontra-se na secção 4.1.9. Onde se 

pode concluir que é necessário e proveitoso para melhorar o Processo de Gestão de Com-

petências Organizacionais, fulcral no seu ciclo de contínuo melhoramento. 

 

Pergunta 4 “Como representar a relação entre as Regras de Negócio e o Proces-

so de Gestão de Competências Organizacionais?” 

A resposta a esta Pergunta de Investigação encontra-se na secção 4.1.10. Onde se 

pode verificar que de uma formal geral a relação é semelhantes aos restantes Processos de 

Negócio, mas importante descrever, porque o Processo de Gestão de Competências Organi-

zacionais só tem utilidade à organização se trouxer valor à mesma. 

Pergunta 5 “Quais os Pontos de Controlo associados ao Processo de Gestão de 

Competências Organizacionais?” 

Os Pontos de Controlo (“Key Process Indicator KPI”) ajuda a organização a definir e 

medir o progresso em relação aos objectivos organizacionais. Devem ser medidas quantifi-

cáveis, decidas antecipadamente, que reflectem os factores críticos de sucesso para a orga-

nização. Definido as métricas, será posteriormente colocado os Pontos de Controlo neces-

sários no processo para avaliação, como competências organizacionais a expirar, fraco 

desempenho de algum funcionário ou o número de requisitos por satisfazer, entre outros 

possíveis. 

Pergunta 6 “Como associar métricas de avaliação ao Processo de Gestão de 

Competências Organizacionais?” 

As métricas a utilizar serão definidas por alguém com essa responsabilidade, de 

acordo com o contexto empresarial da organização, podendo ser métricas orçamentais, 

temporais, de qualidade, de disponibilidade ou de funcionalidade (entre outros). Quanto à 

questão em concreto, e integrado com o processo que faz a Auditoria e os Pontos de Con-

trolo,  

Define-se antecipadamente às métricas a utilizar, ou seja, que objectivos se tem e que 

dados importa monitorizar para depois concluir se foi atingido o esperado ou não. Em 

cada actividade onde se possa alterar esses dados, é feito uma avaliação com um determi-

nado Ponto de Controlo para levantar a informação, comparar e possivelmente fazer altura 
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alteração (mesmo em run-time do processo). No fim do processo, é feito o mesmo, e con-

clui-se se o processo correu bem ou não (ou em que critérios) e sugere-se, se necessário, 

alterações futuras ao processo. 

Além das KPI, também podemos ter KGI (“Key Goal Indicator”) que é um objectivo a 

atingir através da monitorização de um ou mais KPI. O KGI foca-se nas dimensões financei-

ras e de cliente. Exemplos: para o KPI “tempo de resposta ao cliente” o KGI poderá ser 

“nível de serviço ao cliente” e caso o KPI seja “tempo de paragem do sistema” o KGI poderá 

ser “disponibilidade do sistema”. 

6.3 Trabalho Futuro 

Uma possível continuação do trabalho poderá ser implementar um protótipo de 

software que traduza o modelo apresentado. Que tenha a capacidade computacional de 

fazer pesquisas, inferências, construir ligações, execução de queries ou de vistas, apresen-

tando toda a informação para o suporte à decisão dos stakeholders sobre a gestão de com-

petências organizacionais. 

Outra sugestão que pode ser indicada, é a ideia de fazer um caso de estudo em 

ambiente real no âmbito deste tema e da abordagem que aqui se estabeleceu.  

Por fim, pode-se usar outra notação de modelação que não o ArchiMate, partindo 

como base do metamodelo canónico e fazendo o respectivo e correcto mapeamento para a 

determinada notação. Por exemplo, um processo de negócio não é sempre visto de igual 

forma entre todas as notações, por exemplo, um processo de negócio no ArchiMate é dife-

rente de um processo de negócio no BPMN. 
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