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Abstract 
 

By selecting and adopting best practices organizations expect to benefit from the experience 

of other organizations and avoid common mistakes that these organizations have committed in the 

past. However, the adoption of best practices is not a trivial step due to several reasons. One reason 

is the fact that, to implement best practices, organizations need to migrate from an as-is state (before 

the adoption) to a to-be state (after the adoption), and the current best practices do not provide meth-

ods based on strong conceptual foundations to support this transition. Our proposal is a method sup-

ported by the Enterprise Ontology to align the current organizations’ processes with the industries best 

practices. We applied the proposed method in a Portuguese Telco and aligned a process of customer 

complaints with the ITIL best practices. As result the organization found several improvements to the 

mentioned process based on the ITIL best practices. 

 

Keywords: Enterprise Government, Enterprise Ontology, DEMO, Best Practices, ITIL, Inci-

dent Management 



 

iii 

 

Resumo 
 

Ao seleccionar e adoptar as melhores práticas, as organizações esperam beneficiar da expe-

riência de outras organizações, com o intuito de evitar erros comuns que essas organizações comete-

ram no passado. No entanto, a adopção das melhores práticas não é um passo fácil devido a várias 

razões. Uma das razões é o fato de que, para implementar as melhores práticas, as organizações 

precisam de migrar do estado as-is (antes da adopção) para um estado to-be (depois da adopção), e 

as melhores práticas atualmente não oferecem métodos baseados em fortes fundamentos teóricos 

que possam apoiar essa transição. A nossa proposta é um método suportado por Enterprise Ontology 

para alinhar os processos das organizações com as melhores práticas da indústria. No presente tra-

balho foi aplicado um método numa empresa de telecomunicações portuguesa para alinhar o proces-

so de reclamações dos clientes com as melhores práticas do ITIL. Como resultado, a organização 

descobriu várias melhorias no processo referido com base nas melhores práticas do ITIL. 

 

 

Palavras-chave: Sistema de Governação Empresarial, Ontologia Empresarial, Engenharia 

Empresarial, DEMO. 
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1. Introdução 

 

  

 
 

Qualquer empresa sabe que ter uma prestação de serviço de acordo com as expectativas do 

cliente é importante, mas só algumas companhias o conseguem. Porque é que isso acontece? 

 

As empresas acreditam disponibilizar serviços ao cliente, conforme essas expectativas do cli-

ente, mas na prática é difícil consegui-lo. Por exemplo, o CEO de ZAPPOS.COM refere que a sua 

empresa está focada todos os dias nos serviços que oferece aos seus clientes e na sua satisfação. E 

contínua com sua afirmação de que na sua empresa Zappos.com tem como meta serem reconheci-

dos como empresa que oferece um excelente serviço ao cliente e até acreditam que a melhor forma 

para atingi-lo é criando uma cultura na empresa orientada para o serviço ao cliente. Para isso, suge-

rem que a empresa deve ter uma atitude positiva perante as reclamações dos clientes, caminho que 

não se faz do dia para a noite (Barlow J., Moller C., 2008). 

 

Contudo, as organizações parecem não aprender com os seus clientes, isto porque a maioria 

dos consumidores passa pelas mesmas situações de que já se tinham queixado. E, mais importante 

ainda, muitos prestadores de serviços ainda vêm as reclamações como algo que tem de ser evitado, 

como é indicado pelo fato de que muitas organizações continuam a pagar bónus aos seus gestores 

com base em reduções de reclamações. No entanto, pesquisas realizadas em todo o mundo demons-

tram uma e outra vez que as empresas com o serviço melhor avaliado na sua indústria são as mais 

rentáveis (Barlow J., Moller C., 2008) . 

 

Em termos simples, as reclamações de clientes são expectativas de serviços contratados que 

não foram cumpridos. Nesse sentido, o processo de gestão de reclamação visa repor o serviço ou as 

expectativas do cliente de forma rápida e simples. Nesse processo, é importante que as reclamações 

possam ser vistas pela organização como oportunidades para manter e potenciar o contacto com os 

seus clientes e que o processo de gestão de reclamações seja considerado como parte integrante do 

serviço - não simplesmente como obrigatório por razões legais ou de imagem. Por sua parte os clien-

tes olham para a organização através das suas interações, serviços e produtos. Assim, as organiza-

ções não podem descuidar-se da gestão de reclamações que é dada aos clientes sob pena de não 

serem competitivas e até poderem desaparecer do mercado (Barlow J., Moller C., 2008). Por isso, é 

importante que o processo de gestão de reclamações seja visto como um serviço e que a sua quali-

dade seja abordada como tal. 
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As organizações procuram colmatar as referidas deficiências a partir das melhores práticas e 

processos de qualidade disponíveis nas empresas, com o intuito de alinhar os seus processos de 

negócio com o que de melhor existe no sector, para dar garantias de um melhor serviço e imagem 

aos clientes (Office of Government Commerce, ITIL v3 – Service Operation, 2007b; Forrester E. C.,  

Buteau B. L. and  Shrum S., 2011). Contudo, a adopção das melhores práticas não é um processo 

fácil. Esta afirmação baseia-se na estatística de que 70% das iniciativas estratégicas tais como Total 

Quality Management (TQM), Business Process Reengineering (BPR), e Six Sigma, entre outras, têm 

a tendência de falhar (Mintzberg, 1994; Lifvergren et al., 2010). 

 

 Por sua parte, o trabalho de Dietz, J., Hoogervorst, J. (2008) acaba por referir esses proble-

mas de incoerência e inconsistência entre os elementos da organização porque a mesma não é com-

preendida desde um ponto de vista holístico e não é definida a sua essência, independente da sua 

implementação. 

 

Por isso, a nossa investigação propõe um enfoque suportado nas teorias do Enterprise Onto-

logy (EO) e na linguagem de modelação proposta pelo Design and Engineering Methodology for Or-

ganizations (DEMO) para aplicar a modelação ontológica ao governance e engineering no processo 

de gestão de reclamações. Nós escolhemos este enfoque como base da nossa proposta porque ela 

tem uma compreensão da dinâmica da organização, tem uma forte e bem especificada teoria, permi-

tindo assim alinhamento entre o desenho da empresa e da operação e permitindo alavancar uma 

estratégia unificada de reengenharia (Reijswoud, Mulder and Dietz, 1999; Dietz, 2006).  

 

A nossa investigação foi conduzida pela metodologia Design Science Research Methology 

(DSRM) que visa criar e avaliar artefactos para resolver problemas relevantes na organização (Hev-

ner et al., 2004). No nosso trabalho, o artefacto obtido foi um método com 4 passos. 

  

Avaliámos o artefacto proposto a partir dos seus resultados alcançados. Para isso, utilizámos 

os seguintes passos: 1) O framework proposto no Pries-Heje,Baskerville and Venable (2008); 2) De-

monstrar os modelos resultantes do método proposto; 3) Entrevistas; 4) Os 4 princípios de Österle et 

al. (2011) para avaliar o artefacto; e 5) O feedback da comunidade científica por meio da submissão 

de papers. 

 

Este capítulo está dividido nas seguintes secções: 1.1) Estrutura da Tese; 1.2) Problema e 

Motivação; 1.3) Contribuições; 1.4) Metodologia de Investigação. 
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1.1  Estrutura da Tese 

 
Esta dissertação está dividida em sete capítulos diferentes, que são descritos já a seguir: 

 

1. Introdução (Capítulo 1) – descreve-se o contexto geral acerca da dissertação, intro-

duz o problema de investigação e motivação, refere contribuições e descreve a meto-

dologia de investigação; 

2. Related Work & Literature (Capítulo 2) – oferece-se uma breve descrição sobre a li-

teratura de investigação, e descrevem-se os conceitos necessários que suportam a 

proposta, nomeadamente o EO e ITIL; 

3. Objectivos para a Solução (Capítulo 3) - identifica-se os objectivos da solução, des-

crevem-se a razão de ter sido escolhido o EO; 

4. Desenho e Desenvolvimento (Capítulo 4) - aqui é apresentado um método com 4 

passos como artefacto do DSRM. O método com 4 passos proposto visa propor uma 

solução para o problema identificado. 

5. Demonstração (Capítulo 5) – apresenta-se o caso de estudo em que foram aplicados 

os 4 passos do método proposto: numa empresa de telecomunicações portuguesa, lí-

der do sector. De seguida, são apresentadas as melhorias sobre o processo de gestão 

de reclamações da empresa das telecomunicações apoiado pelo EO & DEMO mas 

alavancado com o processo de gestão de incidentes (Incident Management) do ITIL - 

como melhor prática escolhida. 

6. Avaliação (Capítulo 6) - oferece uma explicação da estratégia de avaliação utilizada 

para avaliar os resultados do método proposto, explicar os resultados obtidos, e final-

mente a discussão sobre os resultados. 

7. Conclusão (Capítulo 7) – oferece-se uma apresentação sumária sobre as principais 

conclusões do trabalho, a comunicação sobre a investigação, e algumas propostas pa-

ra futuros trabalhos de investigação. 

8. Apêndice - apresenta-se: A) Legenda sobre os Diagramas do DEMO; B) Diagrama 

ATD do Incident Management do ITIL; C) Método Proposto - Passos 1 e 3; D) Diagra-

ma BPMN do Incident Management do ITIL; E) Inquérito – Avaliação das melhorias 

propostas ao processo de Gestão de Reclamações da empresa ACME. 

 

1.2  Problema e Motivação 

 
Esta secção corresponde aos passos de identificação do problema e de motivação, que defi-

ne o problema específico de investigação e justifica o valor da solução.  

 

Para ilustrar o problema específico e a sua motivação, propomos ao leitor analisar o caso de 

estudo da empresa de telecomunicações em Portugal (ver capítulo 5), a que damos o nome de 
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ACME. Em 2006, ACME tinha 1150 empregados, 1518,5 milhões de € em vendas, 215,6 € milhões 

em lucros. 

 

No caso de ACME foram ilustradas as vicissitudes encontradas pelo cliente em ter a sua 

ocorrência ultrapassada e da organização em poder responder com qualidade a essa ocorrência. 

Aqui a qualidade esperada é resolver a situação do cliente na primeira interação sem ser necessário 

várias tentativas-erros até encontrar a solução da ocorrência do cliente. Essas dificuldades passaram 

por: (1) o processo de gestão de reclamações ter inconsistências e incoerências entre os elementos 

da organização que não permitiram direcionar a situação para a área correcta, evidenciando lacunas 

na coordenação e comunicação; (2) A falta de competências organizacionais que permitiram o desali-

nhamento entre a operação da organização e o seu desenho, sem que a organização tenha dado por 

isso. 

 

Para ajudar a ultrapassar esses desafios, é importante destacar que as organizações esco-

lhem e adoptam as “melhores práticas” procurando beneficiar da experiência de outras organizações 

e evitar os erros que essas organizações cometeram no passado, tais como reincidências de situa-

ções já dadas como resolvidas. Só que essa adopção das melhores práticas envolve uma mudança 

do estado “as-is” para o estado “to-be”, este já alinhado com os processos das melhores práticas. Isto 

implica que a organização esteja consciente do seu estado atual “as-is” e do caminho que deve se-

guir para o estado pretendido “to-be”. No entanto, as melhores práticas como CMMI-SVC e ITIL refe-

rem o que deve ser feito mas não como deve ser feita tal mudança. Sendo assim, sem um conheci-

mento da própria realidade da organização, a adopção das melhores práticas poderá estar a potenci-

ar lacunas no (re)desenho e (re)engenharia da organização.  

 

Isto acontece pelas seguintes razões: 1) A falta de integração entre os vários elementos da 

organização ao nível de desenho; 2) A inabilidade para tratar a dinâmica da organização ao nível da 

operação pelos fracos modelos de construção e 3) A falta de encorajamento de práticas de gestão 

que mobilizem o desenvolvimento consciente do EU da organização na própria organização. (Aveiro, 

2010; Henriques, Tribolet and Hoogervorst, 2010). 

 

O professor Dietz (2006) criou a metodologia DEMO (Design & Engineering Methodology for 

Organizations) que permite modelar, (re)desenhar e a (re)engenharia de organizações e redes de 

organizações. A teoria que fundamenta essa metodologia é chamada Enterprise Ontology (EO) (Di-

etz, 2006). Decidimos assim usar EO e a metodologia DEMO, porque o EO e o DEMO ilustram a ma-

neira de entender profundamente o (re)desenho, e a (re)engenharia da organização. Além disso, 

DEMO provou ser eficiente em extrair o conhecimento dos "Knowledge Workers", devido ao potencial 

dos padrões universais de transacções ontológicas. 
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Neste contexto foram abordados dois problemas: 

 

 O primeiro é como identificar de forma consistente, coerente, compreensiva e concisa as la-

cunas nas responsabilidades/competências dos actores do processo de gestão de reclamações e nos 

actos de comunicação entre os actores do processo e entre o cliente. 

 

O segundo problema é como fazer um proposta de (re)desenho e a (re)engenharia nos pro-

cesso de negócio mas alavancado com as melhores práticas.       

 

Com isto tudo, os problemas referidos no trabalho podem ser descritos com as seguintes 

perguntas de investigação:  

 

(1) Como tomar vantagem do EO e do DEMO para identificar as lacunas nas responsa-

bilidades e nos actos de comunicação entre os actores do processo de gestão de reclamação 

e o cliente? 

 

(2) Como tomar vantagem do EO e do DEMO para alinhar, de forma contínua, os pro-

cessos de negócio da organização com as melhores práticas da indústria? 

 

 A nossa principal motivação deriva dos problemas que foram descritos anteriormente e da 

necessidade de melhorar a compreensão e a implementação das melhores práticas dentro da organi-

zação. 

 

Adicionalmente, procuraremos ilustrar o potencial da modelação ontológica nas melhores prá-

ticas com o intuito de obter modelos concisos, compreensivos, coerentes, consistentes e essenciais 

sobre os mesmos. E fazer com que seja possível apoiar a comparação entre a organização e as me-

lhores práticas com fortes bases teóricas e bem fundamentada pelo EO e pelos modelos ontológicos 

obtidos com o DEMO.  

 

1.3  Contribuições 

 
Com esta investigação procuraremos contribuir para os seguintes resultados: 

 

● Disponibilizar um método suportado pelo EO e pelas melhores práticas para o diag-

nóstico e resolução nos problemas organizacionais. 

 

● Demonstrar o método proposto no contexto num caso real de uma organização real. 
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● Avaliar os resultados do método proposto com uso de metodologias apropriadas, 

nomeadamente para mostrar a sua idoneidade e eficácia para resolver o problema de inves-

tigação. 

              E alavancar de forma clara e com bases científicas a utilização das melhores práticas nas 

organizações.  

 

● Criar modelos ontológicos considerados standards numa indústria particular. 

 

● Comunicar a investigação a audiências relevantes pela publicação de papers. 

 

Estas contribuições procuram promover o potencial de utilização do EO e o DEMO não só 

nas organizações mas também na Indústria, pelas suas melhores práticas. 

 

1.4   Metodologia de Investigação 

 
Esta pesquisa foi realizada usando o Design Science Research Methodology (DSRM), que é 

um sistema de princípios, práticas e procedimentos necessários para a realização de um estudo 

(Hevner et al., 2004). Destina-se à superação de paradigmas de pesquisa, tais como a pesquisa des-

critiva tradicional e investigação interpretativa, em que as saídas são na sua maioria explicações e 

muitas vezes não aplicáveis na prática (Peffers et al., 2007). O DSRM exige a criação de um artefacto 

inovador e determinado por um domínio de problemas específico (Hevner et al., 2004). No entanto, 

Robert Winter (2008) esclarece que a maioria das contribuições do DSRM são construções e avalia-

ções de artefactos específicos. Sendo assim, é importante estar-se com atenção na fase de constru-

ção e avaliação do artefacto. 

 

Sistemas de informação e BPR podem tirar vantagem da metodologia DSRM, uma vez que 

são caracterizados por muitas vezes usar teorias de diversas disciplinas, como ciências sociais, en-

genharia, ciência da computação, economia e filosofia, entre outros, para resolver os problemas entre 

a tecnologia de informação e das organizações (Hevner et al., 2004). Vários investigadores têm con-

seguido integrar este desenho como um dos principais componentes de investigação com o intuito de 

resolver problemas organizacionais relevantes (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007; Österle et al., 

2011). 

 

Para superar estes problemas organizacionais, DSRM propõe a criação e avaliação de arte-

factos que podem incluir construções (vocabulário e símbolos), modelos (abstrações e representa-

ções), métodos (algoritmos e práticas) e instanciações (implementações e protótipos de sistemas) 

(Hevner et al., 2004). Nesta pesquisa, o artefacto proposto é um método que fornece orientação para 

identificar as lacunas nas responsabilidades/competências dos actores no processo em estudo e nos 

actos de comunicação entre os actores e o cliente. E de como alinhar, de forma contínua, os proces-
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sos de negócio da organização com as melhores práticas da indústria. No entanto, este método pro-

duz modelos como parte da demonstração e estes são importantes na fase de avaliação do DSRM. 

 

A metodologia DSRM refere que é necessária a aplicação de práticas rigorosas, tanto na 

construção como na avaliação dos artefactos desenhados. Para isso, seguimos os 6 pas-

sos/sequências que se ilustram na Figura 1 abaixo com o mapeamento para a estrutura de tese. 

 
Figura 1. O processo de DSRM mapeado com a estrutura da tese (adaptado de Peffers et al.,2007) 
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2. Related Work & Literature 

 
 

 

 

  

 
 

Nesta secção, vamos apresentar o trabalho relacionado existente na literatura científica que 

nos fornece o enquadramento da presente da investigação.  

 

Esta secção está dividida em quatro sub-secções. Na primeira, vamos descrever o Enterprise 

Engineering (2.1). Na segunda o Enterprise Ontology e a respectiva metodologia de modelação 

DEMO (2.2), assim como uma análise das soluções correntes que utilizam o DEMO (2.2.1) para me-

lhorar os processos. Na terceira, Enterprise Governance (2.3). E no fim uma breve descrição sobre o 

Incident Management do ITIL (2.4).  

 

2.1 Enterprise Engineering 

 
A primeira noção a ser abordada no contexto do nosso trabalho é a disciplina Engenharia 

Empresarial (EE). Esta é uma definição que suporta mais duas definições importantes Enterprise Ar-

quitecture e Enterprise Ontology. A noção de EE pode ser vista como o resultado de algumas mudan-

ças de paradigma em relação à compreensão das ciências organizacionais. 

 

A situação atual no campo das ciências organizacionais assemelha-se muito ao que existia 

na ciência dos sistemas de informação na década de 1970 (Dietz, J., Hoogervorst, J, 2008). Desde 

então ocorreu uma revolução na maneira das pessoas conceberem a tecnologia da informação e da 

sua aplicação, uma vez que se começou a ter consciência da distinção entre as formas e conteúdos 

de informação. Essa revolução marcou a transição da era dos sistemas de engenharia de dados para 

a era da engenharia de sistemas de informação (Dietz, J., Hoogervorst, J, 2008). Assim como o con-

teúdo da comunicação foi colocado no topo da sua forma na década de 1970, a intenção da comuni-

cação é agora colocada em cima do seu conteúdo (Dietz, J., Hoogervorst, J, 2008). A soma dessas 

mudanças de paradigma, da Engenharia de Sistemas de Dados para a noção de Engenharia da Em-

presa é mostrada na figura 2. 
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Figura 2. The roots of Enterprise Engineering (Dietz, J., Hoogervorst, J, 2008) 

 

Uma premissa básica da EE é que uma empresa é um sistema desenhado, projetado e im-

plementado. A fim de garantir tais características há duas noções fundamentais associadas: ontologia 

e arquitetura. Eles garantem que a concepção, engenharia e implementação de um sistema são reali-

zadas de forma coerente e consistente, de tal forma que o sistema resultante é um todo verdadeira-

mente integrado (Dietz, J., Hoogervorst, J, 2008). A partir dessas premissas, a disciplina de EE é de-

finido como: “todo o conjunto de conhecimentos e know-how sobre o desenvolvimento, implementa-

ção e operação das empresas, bem como a sua aplicação prática em projetos de engenharia (Dietz, 

2006)” 

 

Esta definição difere da abordagem comum onde os sistemas são vistos como entidades or-

gânicas sempre em crescimento (Dietz, J., Hoogervorst, J, 2008). Como é afirmado por Dietz, J., Ho-

ogervorst, J. (2008), a missão da EE é combinar como partes relevantes as ciências organizacionais 

tradicionais e as ciências de sistemas de informação, para desenvolver teorias emergentes e metodo-

logias associadas para a análise, desenho, engenharia e implementação de futuras empresas. 

 

2.2 Enterprise Ontology & DEMO 

 
O “Enterprise  Ontology”,  criada por  Jan. Dietz,  expõe uma teoria profunda sobre os ele-

mentos que constituem a complexidade duma empresa. Mostra como os modelos das actividades de 

uma organização têm de ser consistentes, compreensivos, concisos, coerentes e essenciais (Dietz, 

2006). Por consistente entende-se que o modelo conceptual não tenha qualquer irregularidade e es-

teja livre de contradições. Compreensivo significa que o modelo seja completo, isto é que cubra todos 

os aspectos relevantes. Conciso significa que se foca nos elementos importantes e não supérfluos. 

Coerentes significa que os modelos estão integrados logicamente. Por último, mas não menos impor-

tante é que os modelos são essenciais - são livres dos detalhes de implementação (Dietz, 2006). 
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 A utilização do EO possibilita a compreensão da construção e operação da empresa de uma 

maneira que é independente da sua realização e implementação. Esta compreensão é fundamental 

para fazer um diagnóstico Início-Fim e objectivo da realidade da empresa e dos seus processos. 

 

A teoria que suporta o Enterprise Ontology designa-se por Ψ-Theory. Esta teoria consiste em 

4 axiomas e um teorema. 

 

Ψ-Theory.  

A letra grega Ψ pronuncia-se como ‘psi’ e representa “Performance in social interaction”. Ela 

define uma empresa como um sistema heterogéneo de sistemas sociais. Como sistema social refere-

se que os elementos são indivíduos.  

 

Os 4 axiomas que suportam a teoria são: 

● O axioma de operação: Uma empresa é composta por atores que executam 

(1) atos-produção (P-acts) que fazem a realidade da missão da empresa e (2) de 

atos-coordenação (C-acts) para direccionar e cumprir com os compromissos. Os (C-

acts) iniciam e coordenam a execução dos (P-acts). O resultado da execução com 

sucesso dos 'atos' acabam por ser 'factos'. Além disso, em relação a esses atos dis-

tinguem-se dois mundos, o mundo dos P-world e o mundo dos C-world. Estes dois 

mundos constituem o universo de discurso empresarial.  

● O axioma transação: P-acts e C-acts ocorrem em padrões recorrentes ge-

néricos que são realizados entre dois atores. Estes padrões designam-se transações 

e compreendem três fases: a fase de ordem (O-phase), a fase de execução (E-

phase), e o resultado (R-phase). O ator que começa é chamado de iniciador. O outro, 

que pratica o ato de produção, é o executor. 

● O axioma composição: refere que para cada transacção é despoletada no 

contexto de outra transacção, ou é uma transacção despoletada pelo cliente, ou é 

uma transacção que se auto-despoleta. 

● O axioma de distinção: Existem três capacidades humanas que desempe-

nham um papel na operação dos actores: (1) forma é a capacidade para produzir e 

perceber frases, transmiti-las e armazena-las, (2) informa é a capacidade de formular 

pensamentos em frases, interpreta-las e de reproduzi-las, e (3) performa é a capaci-

dade de expor e evocar compromissos e de criar coisas novas (Aqui, está a capaci-

dade de fazer negócios dos atores). 

 

Teorema da Organização.  

O teorema da organização diz que a organização é um sistema heterogéneo que é constituí-

do com a integração dos sistemas homogéneos: (N)egócio-Organização, (I)nformação-Organização e 

(D)ados-Organização. A função do I-organização irá suportar a construção do N-Organização e simi-
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larmente a função do D-Organização irá suportar a construção do I-Organização. 

Para modelar os aspectos da I-organização é necessário que sejam baseados no resultado 

de construção dos modelos do N-organização. 

 

DEMO (Design & Engineering Methodology for Organizations)  

O DEMO é uma metodologia que indica como criar modelos ontológicos da empresa, com 

base na descrição das operações correntes. O DEMO considera 4 modelos-aspectos:  

1. Modelo de construção (The Constrution Model): Este especifica a composi-

ção, o ambiente e a estrutura da organização. 

2. Modelo de Processo (The Process Model): Especifica as leis de sequências 

de eventos no P-world e no C-World. 

3. Modelo de Estado (The State Model): Especifica as leis de estado do P-

world e C-World. 

4. Modelo de Ação (The Action Model): Enumera as regras de acção que guia 

os atores em como tratar com a sua agenda.  

 

2.2.1 Soluções Baseadas com DEMO 

 
 

Analisamos três soluções que contribuem com o estado da arte para as soluções baseadas 

no DEMO para melhorar os processos de negócio. 

 

Em 2010, o potencial de reunir as noções de Enterprise Governance (EG) e o Enterprise On-

tology foi avaliada em (Henriques, Tribolet and Hoogervorst, 2010). Esta pesquisa desenvolveu um 

conjunto de modelos conceituais e de um método de referência subjacente para a apoiar o EG na 

concepção de um conjunto de saídas normativas. Este método utiliza as noções de competência, 

responsabilidade e autoridade desenhadas ao nível ontológico no DEMO para direcionar como res-

tringir a liberdade indesejável do processo de especificação dos modelos ontológicos, abordando 

como deviam ser os actos dos actores suportados no nível infológico, datalógico e níveis tecnológicos 

(Henriques, Tribolet and Hoogervorst, 2010). 

 

Em 2012, outro trabalho de investigação apresenta um método para analisar a consistência 

dos modelos de processos de acordos com as transacções de negócio (Caetano A. et al., 2012). O 

método faz com que seja possível validar a consistência dos processos de negócio em termos das 

transacções de negócio que podem ser inferida nelas. Para fazer isso, considera inicialmente o mode-

lo dos processos que serão convertidos ao modelo transaccional. O modelo transaccional é de segui-

da analisado e revisto para que todas as transacções sejam consistentes com os padrões do DEMO. 

Finalmente, o processo original é revisto para cumprir com o modelo transaccional. Como resultado, o 

processo de negócio revisto resulta ser consistente com o modelo transaccional correspondente. 
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Para além disso em 2012, o método para melhorar o healthcare management utilizando o En-

terprise Ontology (Dietz, 2006) e Lean Thinking (Womack J. and Jones D.,2003) foi proposto em 2013 

por Dias D., Mendes C. and Mira da Silva M. na sua obra intitulada 'A Method for Reengineering He-

althcare Using Enterprise Ontology and Lean'. O método proposto, ilustrado na figura 3, identifica 

inovações para melhorar o healthcare management.  

 
Figura 3. Método Proposto no trabalho de Healthcare Management de David Dias et al. (2013) 

 

O método começa com a fase de modelação em que é utilizado o EO para estudar a organi-

zação e os seus processos. Como resultado, esta fase disponibiliza um esquema de trabalho caracte-

rizado por dividir a organização em três partes, e centrar-se só na parte direccionada sobre o conhe-

cimento da organização, independente da implementação. Depois continua com a fase de inovação. 

Esta fase identifica possíveis melhoramentos a partir dos modelos anteriores, atribuindo-lhes priorida-

de em termos de impacto e viabilidade, e logo propõe modelos redesenhados para a organização. 

Como resultado, esta fase permite criar as condições para o processo de transformação e ajudar a 

escolher a melhor opção. Contudo este método identifica possíveis melhorias nas quais é necessário 

fazer um tipo de julgamento parcial para identificar as operações que não parecem essenciais e pos-

sam ser removidas, alteradas ou automatizadas.  

 

2.3 Enterprise Governance 

 
 

A utilização do EG permite criar a competência organizacional para exercer de forma contí-

nua a autoridade sobre a estratégia da empresa, arquitetura de desenvolvimento e subsequente de-

senho, implementação e operação da empresa (Hoogervorst J. A. P, 2009). 

 

As organizações são consideradas como um sistema orientado a objetivos, intencionalmente 

desenhadas para as interacções humanas de acordo com autoridade atribuída e a respetiva respon-

sabilidade em consonância com as normas e valores sociais. Contudo, as organizações têm elevadas 
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interdependências, as quais têm objectivos comuns na sua relação. Estas, com seus problemas, aca-

bam por ser consideradas como sendo complexas. É por causa dessa complexidade que os métodos 

analíticos não são adequados para a abordagem da organização. Por isso, é necessário a competên-

cia de governação (“governance”) para trazer ordem (melhorar a intenção da relação) entre os ele-

mentos (manifestados no desenho da empresa) para maximizar o funcionamento da organização e 

aumentar a sua capacidade de resistência para eventos não esperados, de forma a garantir que os 

elementos ativos da empresa sejam coordenados de maneira consistente e coerente. 

 

O termo “governação” não deve ser considerado execução mas antes o alinhamento ou guia 

que habilita a correta execução de certa actividade. Também, EG engloba as noções de Corportate 

Governance (CG) e de IT Governance (ITG). A governação corporativa preocupa-se com a perspecti-

va interna - a qual se foca no desenvolvimento económico-financeiro e gestão do risco - e com a 

perspectiva externa que está associada com as regras e legislação em que o controlo interno é reali-

zado para evitar actividades fraudulentas. A governação de IT trata das decisões na área de IT e o 

seu impacto na empresa. 

 

 O desempenho da organização não corresponde a uma visão mecanicista – planeamento, 

toma de decisões, gestão de risco e estrutura de contabilidade – mas, pelo contrário, corresponde a 

um desenho consistente e coerente (Hoogervorst J. A. P, 2009). 

 

 

2.4  ITIL - Incident Management 

 
 

Na terminologia do ITIL, seguido no livro oficial do ITIL (Office of Government Commerce, ITIL 

v3 – Service Operation, 2007b), um incidente é definido como uma interrupção não planificada ou 

redução na qualidade de um serviço de IT. 

 

 A gestão de Incidentes é o processo responsável por gerir o ciclo de vida de todos os inci-

dentes. Incidentes que podem ser reconhecidos por uma equipa técnica, detectada e reportada por 

ferramentas de monitorização de eventos, comunicações dos utilizadores (geralmente através de 

chamadas telefónicas para o Call-Center), ou reportadas por terceiros tais como fornecedores e par-

ceiros.  

As actividades do processo a serem seguidos durante a gestão de um incidente são: Incident 

Identification, Incident Logging, Incident Categorization,Incident Prioritization, Initial Diagnosis, Inci-

dent Escalation (Functional e Hierarchy), Investigation and Diagnosis, Resolution and Recovery, e 

Incident Closure. 
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Figura 4. Incident Management Process Flow- ITIL® 



16 

 

  



17 

 

3. Objectivos para a Solução 

 

  

 
 

Este capítulo pertence à definição dos objectivos para a solução do DSRM, em que são infe-

ridos os objectivos da solução. Para isso, vamos apresentar os objectivos pretendidos da solução. 

 

De forma a ultrapassar o problema referido sobre as lacunas nas responsabilida-

des/competências dos actores do processo de gestão de reclamações e nos actos de comunicação 

entre os actores do processo com o cliente, é importante e indispensável tratar a organização de for-

ma holística para evitar essas lacunas. Caso contrário, as organizações estão sujeitas a passar pelas 

mesmas dificuldades que foram descritas no caso de estudo com a situação do cliente durante o seu 

tratamento no processo descrito. 

 

Consideramos ainda que é importante para organização estar alinhada, de forma contínua, 

com as melhores soluções da indústria para aumentar assim a sua vantagem competitiva no seu 

mercado. No entanto, as melhores práticas são descritas e representadas de forma não consistente, 

sem uma visão holística da organização e sem uma independência da realização e implementação da 

organização. Por exemplo, Dietz (2006) refere que a literatura no EE consiste meramente das melho-

res práticas, sem uma teoria que as integre e sem uma definição realmente clara. Nessa linha, no 

trabalho de Caetano A. et al. (2012) demonstra-se que ao comparar o BPMN e os modelos DEMO 

existem acções implícitas em falta. Provando que o BPMN não disponibiliza os meios para corroborar 

a consistência actual e integridade dos processos de negócios, devido à lacuna formal na sua semân-

tica e à sua pouca clara formulação.  

 

Por isso, o nosso trabalho procura propor um método suportado pelo EO, DEMO e das me-

lhores práticas para: 

  

● Identificar a essência da organização e as suas lacunas, e o caminho para poder 

colmatá-las de forma consistente e integral. 

 

● Alavancar a essência da organização com as melhores propostas da indústria. 
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● Disponibilizar numa mesma linguagem a essência da organização com a proposta 

das melhores práticas, de forma a ser passível comparar coisas do mesmo género e não coi-

sas que sejam de natureza diferente. 

 

Portanto, é importante compreender profundamente a organização para analisá-la, 

(re)desenhá-la e fazer a sua (re)engenharia mas é desejável também poder alavancá-la com as me-

lhores práticas. 

 

O método proposto utiliza EO e DEMO, a fim de dominar a diversidade e complexidade da 

organização através da utilização dos modelos ontológicos do DEMO. Dessa forma, podemos ter a 

essência do processo de negócio, nomeadamente no caso particular do processo de gestão de re-

clamações de ACME. Adicionalmente, diagnosticar e fazer propostas de (re)engenharia do processo 

de negócio mas alavancado com as melhores práticas. Esse alinhamento entre os processos de ne-

gócio da organização com as melhores práticas é suportado por fortes bases teóricas, e não propria-

mente pela intuição de especialistas das melhores práticas. Este fundamento teórico é importante 

para poder indicar um caminho coerente, conciso, compreensivo, consistente e essencial que deve 

ser seguido na mudança do estado atual (“as-is”) para o estado pretendido (“to-be”) da organização.  

 

Sendo assim, o método proposto procura ser utilizado como uma ferramenta que permita 

comparar o que hoje é incomparável, mas de uma forma sólida: a essência da empresa versus a es-

sência das melhores práticas, dentro da qualidade que é esperada pelo cliente e suporta-

da/manifestada pela empresa. 

 

Neste trabalho procuramos ter ainda como objectivo a criação de modelos ontológicos consi-

derados como standards da indústria, com o intuito de promover o potencial do EO e do DEMO quer 

nas organizações quer na indústria. Por conseguinte, este trabalho utiliza o DEMO para idealizar 

‘blueprints’ das melhores prácticas que permitam ser instrumentos de discussão para um alinhamento 

mais abrangente da organização, na componente estática do negócio da organização - estando de 

fora do nosso âmbito de estudo áreas de negócio dinâmicas, em constante alteração ou inovadoras. 
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4. Desenho e Desenvolvimento 

 

  

 
Este capítulo descreve as etapas de desenho e desenvolvimento do DSRM em que é apre-

sentado um método como artefacto do DSRM. O método proposto visa propor uma solução para o 

problema identificado na secção 1.2. 

 

4.1  Proposta do Artefacto.  

 
 

O método proposto baseia-se no DEMO para identificar as lacunas nos actos de comunica-

ção entre actores do processo e alinhar os processos das organizações com as melhores práticas da 

indústria. O método proposto destina-se a ser utilizado adicionalmente como uma ferramenta para 

permitir comparar o que é agora incomparável - o estado pretendido pela organização com o referido 

pelas melhores práticas. 

 

O método compreende os seguintes passos: 

 

1. Aplicar o DEMO ao processo de negócio em estudo da organização; 

2. Aplicar o DEMO ao processo correspondente das melhores práticas; 

3. Fazer o diagnóstico sobre os modelos ontológicos entre o processo atual 

com o das melhores práticas; 

4. Fazer uma proposta de reengenharia com o resultado do diagnósti-

co.
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                           Figura 5. Artefacto do DSRM - Método Proposto com 4 passos. 

 

De seguida, uma descrição dos 4 passos: 

Passo 1: Aplicar o DEMO ao processo de negócio em estudo da organização. 

 

O primeiro passo é modelar o estado atual do processo a ser otimizado no DEMO, utilizando 

para o efeito a metodologia proposta em (Dietz, 2006). Nesta etapa, é importante entrevistar os 
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"Knowledge Workers” envolvidos no processo. Como resultado, é obtido o modelo white-box da orga-

nização a ser estudada. Um modelo white-box é uma representação da definição do sistema ontológi-

co e capta a construção e operação de um sistema, enquanto abstraindo dos detalhes implementa-

ção. Este modelo de white-box é composta por quatro modelos: Construction Model (CM), Process 

Model (PM), Model Action (AM), e State Model (SM) (Dietz, 2006) . Sobre estes modelos, considera-

mos que numa primeira abordagem da aplicação do método numa organização é importante dar uma 

maior ênfase ao CM e PM porque estes ilustram de forma clara a operação da organização aos 

stackholders do projecto e permitir assim uma melhor compreensão do DEMO e do método na orga-

nização. 

Se necessário, alguns detalhes sobre as camadas infológicas e datalógicas (ver secção 2.2) 

deve ser incluído. Esta informação pode ser útil quando as melhores práticas escolhidas são ricas em 

detalhes de implementação.  

 

Passo 2: Aplicar o DEMO ao processo correspondente das melhores práticas. 

 

  O segundo passo é aplicar o DEMO nas melhores práticas. Mais uma vez, a metodologia 

proposta em (Dietz, 2006) devem ser seguidas. Como resultado, um modelo white-box da melhor 

prática é obtido. Aqui é importante destacar que neste passo, não há uma organização específica que 

está a ser modelada, podendo ser útil primeiro aplicar o BPMN nas melhores práticas e depois utilizar 

os modelos BPMN como entrada na metodologia (Caetano A et al., 2012). O BPMN foi escolhido por-

que é um padrão da indústria com uma nomenclatura bem conhecida. Para finalizar este passo, am-

bos modelos BPMN e do DEMO devem ser validados com especialistas das melhores práticas relaci-

onadas, de forma a corroborar os mesmos com os alinhamentos das melhores práticas. 

 

Passo 3: Fazer o diagnóstico sobre os modelos ontológicos entre o processo atual com o das 

melhores práticas. 

 

O terceiro passo, consiste em comparar os dois modelos white-box identificados nos passos 

anteriores. Esta análise compara os dois modelos ontológicos (processo actual e das melhores práti-

cas), identificando suas diferenças, principalmente, as actividades, actores e completar transacções. 

Três componentes de DEMO pode serem usadas nesta comparação: Result Structure Chart (RSC), 

Actor Transaction Diagram (ATD), and Process Structure Diagram (PSD).  

 

A componente de RSC pode ser útil para comparar facilmente os dois modelos ontológicos 

sobre o número de transacções, já que a RSC contém apenas os resultados das transacções e as 

respectivas ligações. Dessa forma, esperamos que os dois RSCs sejam semelhantes, e se não for o 

caso, propomos identificar as transacções ausentes na organização mas presentes nas melhores 

práticas e adicioná-las ao modelo ontológico da organização.  
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A componente ATD pode ser usada para identificar os actores ausentes do processo actual, 

uma vez que este diagrama indica os dois elementos: os actores e as transacções. Além disso, o 

ATD mostra a fronteira da organização, bem como as transacções e dos actores que fazem de inter-

face na fronteira da organização.  

 

E, finalmente, a componente PSD pode ser útil para identificar o fluxo do processo da organi-

zação com o das melhores práticas. Esta análise é possível porque o PSD contém, para cada tipo de 

transacção no ATD, o padrão específico da transacção. Além disso, O PSD também contém as rela-

ções de causa e efeito entre as transacções (Dietz, 2006). 

 

Passo 4: Fazer uma proposta de reengenharia com o resultado do diagnóstico. 

 

O quarto passo, baseia-se nas sugestões indicadas no passo 3 e nos alinhamentos do Enter-

prise Governance & DEMO de Henriques, Tribolet and Hoogervorst (2010) 

 

 Por um lado, a partir dos dois primeiros passos, é possível identificar os actos de coordena-

ção/produção em falta (tais como promises) e aqueles que estejam inconsistentes, com o suporte do 

PSD, uma vez que este diagrama impõe a especificação do padrão completo da transacção para ca-

da transacção.  

 

E, por outro lado, com os alinhamentos do EG&DEMO (Henriques, Tribolet and Hoogervorst, 

2010) para guiar a dinâmica da empresa com as noções de competências, autoridade e responsabili-

dades nos modelos do DEMO resultantes do alinhamento entre o processo actual e das melhores 

práticas. 

 

Para finalizar, recorremos ao trabalho referido de Caetano A. et al. (2012): 

 

(a)  Para identificar e corrigir falhas no fluxo de actividades entre os actores, assim como 

completar transacções incompletas do processo em estudo, com base na comparação feita na tercei-

ra etapa do método proposto. 

 

(b)  Para identificar e corrigir as lacunas encontradas na proposta das melhoras práticas em-

bora não seja tido em conta nesta investigação.  
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5. Aplicação do Artefacto Proposto numa Or-

ganização Real. 

 

Esta secção corresponde à etapa de demostração do DSRM. Aqui será abordada aplicação 

dos 4 passos do método proposto numa empresa privada, líder no sector de telecomunicações em 

Portugal, a qual chamaremos a partir de agora ACME. Em 2006, tinha 1.150 funcionários ACME, 

1518,5 milhões € em receitas e 215,6 milhões € no lucro.  

 

Aplicou-se os 4 passos do método proposto ao processo de reclamações de clientes à ACME 

e à gestão de incidentes do ITIL. ACME não tem ITIL implementado. A fim de modelar o processo de 

reclamações de clientes em DEMO, o primeiro passo do método, entrevistamos dois "Knowledge 

Workers" de ACME. Para exemplificar o fluxo desse processo, vamos descrever uma situação em 

que Alice (um cliente de ACME) não pode utilizar o seu simcard no seu telefone. Depois de algum 

tempo, ela decidiu chamar o Call-Center do operador, ACME, para pedir ajuda sobre esta situação. 

Ao longo de algumas interações com o call center, ela continuou sem conseguir utilizar o seu simcard. 

Mais tarde, após de muitas tentativas, interações e erros, ACME finalmente descobre que o número 

de Alice foi portado (ported-out) para outra empresa de telecomunicações sem qualquer pedido for-

mal de Alice. Uma vez que a empresa identificou isso, ACME solicitou à outra operadora Telco para 

retornar o número da Alice. Uma vez que o número de Alice foi devolvido e reactivado em ACME, ela 

finalmente foi capaz de usar novamente o seu simcard. 

 

O diagrama de transacções dos actores (ATD) deste processo de reclamação do cliente é 

ilustrado na figura 6. 

 
Figura 6. Método Proposto, Passo 1: ATD sobre o processo de gestão de reclamação de ACME 
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Na aplicação do segundo passo da proposta (modelação das melhores práticas em DEMO), 

foi utilizado o processo de gestão de Incidentes do ITIL. Como ponto de partida foi utilizado o diagra-

ma processo de gestão de incidentes que está na literatura oficial no ITIL (Office of Government 

Commerce, ITIL v3 – Service Operation, 2007b) – consultar secção 2.4. Durante o processo de mode-

lação do DEMO foram realizadas duas entrevistas a pessoas consideradas especialistas do ITIL. O 

diagrama resultante está representado na figura 7. Por uma questão de facilidade de leitura apenas 

uma parte do diagrama é apresentado.  

 

 
 

Figura 7. Método Proposto, Passo 2: ATD parcial sobre o processo de gestão de incidentes de ITIL 

 

 

Foram identificadas 29 transações ontológicas, 23 transacções infológicas, 27 actores ele-

mentares, e 13 actores de compostos. 
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Com os modelos ontológicos do processo da ACME e das melhores práticas, foram identifi-

cadas as principais transacções que estavam em falta no processo de reclamações de clientes de 

ACME (terceiro passo da proposta). Para fazer isso, foi utilizado o gráfico Estrutura Resultado (RSC) 

de DEMO para ambos os modelos ontológicos da ACME e ITIL melhores práticas. 

 

 
 

Figura 8. Método Proposto, Passo 3: Comparar o RSC de ACME e do ITIL 

 

Comparando essas duas figuras, identificamos transacções do processo de gestão de inci-

dentes de ITIL que estavam em falta no modelo ontológico de ACME e que são adequadas para esta-

rem em ACME, por exemplo: 

● T02 - Recognize Suspicious Incident; 

● T05 - Incident Identification; 

● T13 - Incident Resolution: 

 T14 - Incident Initial Diagnosis; 
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 T15 - Incident Escalation Recognition; 

 T17 - Incident Investigation&Diagnosis; 

 T18 - Apply Incident Recovery; 

● T19 - Incident Agreement of Resolution 

● T20 - Incident Closure 

 

 

Finalmente, no quarto passo do método proposto, propusemos algumas melhorias na reen-

genharia dos processos de reclamações de clientes de ACME, com base nas análises das três eta-

pas anteriores. Portanto, a partir dos passos 1 e 2 encontramos algumas melhorias relacionadas com 

as actividades que faltavam (principalmente promises) e do passo 3 que propôs a inclusão das tran-

sacções já mencionadas. 

    

      E, ainda neste passo, foi aplicado os alinhamentos do EG e DEMO (Henriques, Tribolet 

and Hoogervorst, 2010) para determinar as regras que poderão permitir que operação da empresa 

corresponda ao seu novo redesenho - já alinhado com as melhores práticas, a partir das noções de 

competência, autoridade e responsabilidade dos novos actor-roles.  

      

Para efeitos ilustrativos, vamos explicar quais as regras associadas para o Actor-Role B-

A19,Incident Escalation Recognizer, porque este actor-role é importante no reencaminhamento do 

incidente para os backoffices preparados para dar uma resposta efectiva ao incidente do cliente. Ca-

so o incidente seja mal encaminhado, esta situação poderá desencadear rejeições nas linhas de su-

porte superiores, em que os respectivos backoffices só façam o retorno da situação com a indicação 

de que está fora do seu âmbito.  
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Referência Desenho de princípios e subsequentes actos

Competên-

cias (P-acts) 

Princípios. 

 

Para suportar o processo de decisão de escalonamento funcional ou hierárquico, deve 

existir informação centralizada e continuamente actualizada com detalhe de todos os 

serviços disponibilizados da empresa. No caso do escalonamento funcional, este deta-

lhe deve passar por indicar as responsabilidades e competências das linhas de suporte 

com especial ênfase da sua relação com os serviços disponibilizados pela empresa. 

Isto, de forma a garantir que o escalonamento para as próximas linhas de suporte esteja

alinhado com a situação subjacente da reclamação do cliente. Da mesma forma, para o

escalonamento hierárquico com os Gestores de Serviço, de Negócio, de Aplicações e 

de Infraestrutura.  

Responsabi-

lidade (C-

acts) Princí-

pios. 

Deve ser definido que a comunicação que suporte a coordenação com actores respon-

sáveis na resolução do escalonamento funcional e hierárquico deve ser suportada den-

tro duma aplicação que permita ter o controlo dos actos de coordenação. Isto, de forma 

a garantir que todos os intervenientes do processo tenham acesso ao historial do pro-

cesso de reclamação do cliente e caso o mesmo esteja parado em algum sitio, consi-

gam questionar o estado do mesmo ao actor que esteja a tratá-lo nesse momento. 

 

Tabela 1: Ilustra o conjunto de princípios de competências e responsabilidades do actor-role B-A19 
(Incident Escalation Recognizer) 

 

5.1 Apresentação das Melhorias Propostas para ACME 

 
No caso de estudo de ACME prosseguiu-se com uma proposta de reengenharia com 13 me-

lhorias, suportadas pelo resultado do passo 3 do método proposto no processo de gestão de recla-

mações de ACME. Estas 13 melhorias procuram ilustrar também o potencial do método proposto, tais 

como: (a) alavancar o processo de gestão de reclamações com as transacções ontológicas do pro-

cesso “Incident Management” do ITIL (melhor prática) mas ausentes em ACME; (b) completar as acti-

vidades que faltavam (principalmente promises) nas transacções ontológicas de ACME. 

 

Para ilustrar as 13 melhorias propostas no contexto de ACME foi reescrito uma nova versão 

do caso de estudo de ACME para incluir as melhorias identificadas no contexto de ACME.  

 

Por motivos de confidencialidade de ACME, estas melhorias foram alteradas da sua apresen-

tação original para que a confidencialidade da empresa não fosse infringida. De seguida, vamos 

apresentar as melhorias propostas no caso reescrito de ACME: 

 

      (a) Melhoria 1 – Reconhecer a existência de um incidente e Confirmar com o cliente que a 

situação exposta é mesmo um incidente. 
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      (b) Melhoria 2 – Reconhecer a identificação do incidente (categorização e priorizar). 

 

      (c) Melhoria 3 – Realizar um "diagnóstico inicial do incidente" para determinar se a situa-

ção está dentro das competências/responsabilidades do actor-analista. 

  

      (d) Melhoria 4 - No contexto do "diagnóstico inicial do incidente" instituir a procura de in-

formação relacionada sobre o tipo incidentes-desconhecidos para que o actor-analista saiba como 

actuar nessas circunstâncias de forma clara e precisa. 

 

      (e) Melhoria 5 - Dar ao cliente alternativas do serviço enquanto ficar impossibilitado de fa-

zer/receber comunicações.  

       

      (f) Melhoria 6 – Poder escalar funcionalmente o incidente para uma linha de suporte supe-

rior com as competências necessárias e suficientes para o diagnóstico e tratamento do incidente. 

 

      (g) Melhoria 7 – Poder escalar hierarquicamente o incidente para a Gestora do Serviço 

em causa para que tome o conhecimento da situação e aja em conformidade. 

 

      (h) Melhoria 8 – Poder associar alguma anomalia reportada no Sistema de Suporte do 

Serviço em causa ao tipo do incidente em análise, para permitir na 1ª linha de suporte uma identifica-

ção futura de situações semelhantes e recorrentes. 

 

      (i) Melhoria 9 - Disponibilizar um estado do incidente ("estado resolvido") que despolete o 

fecho de qualidade do Incidente com o Cliente e, em simultâneo, o envio da notificação a todos os 

intervenientes do processo com a indicação que a ocorrência ficou resolvida mas o cliente tem de ser 

contactado. Isto, para acelerar o conhecimento do estado do incidente de forma transversal na orga-

nização. 

 

      (j) Melhoria 10 - Formalizar o fecho de qualidade do Incidente com o cliente. No fecho de 

qualidade será solicitado ao cliente a sua aceitação sobre o fim do incidente (o serviço já está total-

mente restabelecido). 

       

      (k) Melhoria 11 - Disponibilizar um inquérito de satisfação ao cliente sobre o tratamento 

que ele recebeu durante a resolução do Incidente com o intuito de saber a sua opinião e ter métricas 

de satisfação do cliente. 

 

      (l) Melhoria 12 - Disponibilizar uma Categoria de Identificação Auxiliar do Incidente que é 

preenchida no final do incidente e que corresponderá ao percurso que o Incidente deveria ter seguido 
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na sua resolução. Esta Categoria de Identificação auxiliar é utilizada para ser comparada com a Ca-

tegoria Inicial e assim corroborar se o percurso na resolução do incidente se encontra no que está 

pautado na organização para o tipo de incidente identificado. 

 

      (m) Melhoria 13 - Validar se o incidente está relacionado com alguma anomalia ou pro-

blema subjacente. Caso esteja, será despoletado o tratamento da anomalia ou problema em causa. 
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6. Avaliação 

 

  

 
 

Esta secção corresponde à etapa de avaliação do DSRM. Na Secção 6.1, apresentamos a 

estratégia de avaliação. Em seguida, na Secção 6.2 é realizada a estratégia de avaliação. Finalmen-

te, na Secção 6.3 é discutido como o artefacto proposto responde à questão de investigação. 

 

 6.1 Estratégia de Avaliação 

 
 

          Na secção 6.1.1 é abordado o framework de Pries-Heje, Baskerville and Venable 

(2008) para avaliação do DSRM. Na secção do 6.1.2 são abordados os 4 princípios propostos de 

Österle (2011) para avaliar o artefacto proposto. E na secção 6.1.3 aborda-se as entrevistas com os 

participantes. 

6.1.1 Framework para o DSRM Evaluation 

 
Em Pries-Heje, Baskerville and Venable (2008), o framework para a avaliação do DSRM foi 

proposto para ajudar os investigadores a construir a avaliação dos seus resultados com o intuito de 

ajudá-los na precisão da sua investigação. Este framework, descrito na figura 9, distingue a estratégia 

em três aspectos: 1) O que é avaliado realmente?; 2) Como é avaliado?; 3) Quando será avaliado?. 

 

Na figura 9, o framework distingue as estratégias em 3 aspectos: ex ante e ex post, naturalis-

tic and artificial, design process and design  product.  
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Figura 9. Framework para a Avaliação do DSRM (Pries-Heje, Baskerville and Venable,2008) 

 

 

Em primeiro lugar, a distinção entre o ex ante e ex post é utilizado para saber quando será 

realizada a avaliação, antes da construção do artefacto, ou depois de ter sido construído. 

 

Em segundo lugar, a distinção entre artificial e naturalista é usado para definir a forma como a 

avaliação é realizada. A primeira avaliação é realizada num cenário artificial como experimentos de 

laboratório, simulações e estudos de casos, enquanto a segunda avaliação envolve utilizadores reais 

utilizando sistemas reais para resolver problemas reais. A avaliação artificial tem a vantagem de ser 

mais controlável e com custos mais baixos, enquanto o naturalista é mais realista.  

 

Finalmente, o terceiro aspecto distingue o artefato entre design product e design process. O 

design product é o resultado de um processo particular, o que pode ser considerado tangível. Por 

outro lado, o design process pode ser definido como o conjunto de actividades, ferramentas, métodos 

e práticas que podem ser utilizado para orientar o fluxo de produção. 

 

Respondendo à primeira pergunta “o quê”, deve ser especificado se é um design process ou 

um design product. Quanto à segunda questão - “como” é preciso especificar se ele é um cenário real 

com utilizadores reais (naturalista), ou é baseado em experiências de laboratório (artificiais). Final-

mente, quanto à terceira questão - “quando”, pode-se escolher o ex ante, ex post, ou ambos. 
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No nosso caso, as três perguntas foram respondidas da seguinte forma: 

O que é avaliado realmente? O artefacto avaliado são os resultados obtidos dos 4 

passos do método proposto na sua aplicação na empresa ACME (process improve-

ments; a design product). 

Como é avaliado? Utilizamos o feedback dos funcionários da empresa e dos pró-

prios especialistas de ITIL para avaliar os resultados obtidos. Os funcionários foram 

entrevistados numa entrevista semiformal que durou entre 1h30min até 2 horas e a 

entrevista foi realizada da seguinte forma: primeiro, foi explicado a proposta do méto-

do e a sua demostração no caso de ACME com as melhorias identificadas para 

ACME. De seguida, solicitámos aos participantes para indicar a utilidade de cada me-

lhoria. Isto representa uma avaliação naturalista porque foi conduzida utilizando um 

artefacto numa organização real com problemas reais. 

Quando será avaliado? Avaliação foi realizada “ex post”( depois de ter sido realiza-

do os passos do método proposto). 

 

6.1.2 Os quatro princípios para avaliar o artefacto DSRM 

 
O Memorando sobre a investigação de sistemas de informação orientados para o design, 

(Österle et al., 2011) propõe quatro princípios para avaliar um artefato DSRM . Este memorando é 

apoiado por 111 professores titulares, com o objetivos de proporcionar: A) fornecimento de regras 

para o rigor científico e melhorando orientação para pesquisas; B) Fornecer critérios para a revista e 

conferência revisores trabalho; C) Fornecer critérios de selecção para jovens investigadores e proce-

dimentos; D) Fornecer critérios de avaliação de investigadores e organizações de investigação; e E) 

Posicionando a investigação dos sistemas design-oriented de informação na comunidade internacio-

nal (Österle et al., 2011).  

 

Os princípios propostos são: 

 

1. Abstracção: o artefacto deve ser aplicável a uma classe de problemas.  

 

2. Originalidade: O artefacto deve contribuir substancialmente para o avanço do corpo 

de conhecimento; 

 

3. Justificação: O artefacto deve ser justificado de forma compreensível e deve permitir 

a sua validação; 

 

4. Benefício: cada artefacto deve gerar benefício (imediatamente ou no futuro) para os 

respetivos grupos de stakeholders  
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Usamos esses princípios uma vez que seus objetivos são considerados essenciais para ava-

liar uma pesquisa e pelo grande apoio que esses princípios têm na comunidade científica. Posterior-

mente, iremos apresentar a avaliação do artefacto proposto usando estes princípios.  

 

6.1.3 Entrevistas com os participantes 

 
Os objectivos das entrevistas são para os participantes avaliar os resultados obtidos dos pas-

sos do método proposto. No caso dos funcionários de ACME para avaliar as melhorias identificadas, 

apresentadas no contexto de ACME e com um português claro e simples. Isto para que os funcioná-

rios não fossem ofuscados com terminologia e conceitos próprios do EO e das melhores práticas. E 

no caso dos especialistas do ITIL, adicionalmente, foram mostrados os modelos ontológicos do pro-

cesso de gestão de reclamações (Incident Management) do ITIL. 

 

Os principais critérios que nortearam a selecção dos entrevistados foram: 1) A experiência 

com o campo de investigação; 2) A posição dentro da organização ou atividades que realizava na 

organização; 3) O conhecimento sobre as operações, processos e gestão das reclamações; 4) Co-

nhecimento e experiências das melhores práticas.  

 

No conjunto de participantes, existiam 17 pessoas. Entre elas existiam pessoas tais como: 

Knowledge Workers do processo de gestão de reclamações, assim como Supervisores de Call Cen-

ter, Gestor do Serviço de Portabilidade, Directores da Área de negócio e Especialistas do ITIL. 

 

As entrevistas com os participantes foram realizadas da seguinte forma: 

 

1) Cada entrevista durou cerca de 1,5 a 2 horas. 

 

2) Foi disponibilizado o caso de estudo de ACME na sua versão original e uma versão rees-

crita com as melhorias propostas – alavancadas pelos resultados obtidos do método pro-

posto. 

 

3) Foi disponibilizado aos participantes um inquérito com perguntas sobre as melhorias pro-

postas (13 no total) para o caso de estudo de ACME. Este inquérito foi disponível on-line 

na Internet por meio do Google Forms com um endereço específico. 

 

4) Os participantes deviam indicar o grau de impacto, implementabilidade e concordância 

que a melhoria tinha no aperfeiçoamento do processo de gestão de reclamações. Tam-

bém, os participantes podiam opcionalmente dar a sua opinião pessoal de cada uma das 

melhorias. 
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Por Impacto, pretende-se saber qual é a mais-valia de implementar a melhoria na organiza-

ção. Numa escala de (1) a (5), onde (1) a melhoria não tem impacto na organização e (5) a melhoria 

tem um enorme impacto. 

 

Por implementabilidade, pretende-se saber qual é a viabilidade de implementação da melho-

ria. Numa escala de (1) a (5), onde (1) a melhoria é impossível de implementar e (5) é muito fácil de 

implementar. 

 

Por concordância, pretende-se saber qual é o grau de receptividade sobre a melhoria, con-

forme a avaliação realizada no impacto e implementabilidade. Numa escala de (1) a (5), onde (1) dis-

corda totalmente e (5) concorda totalmente.  

 

Para título ilustrativo é escrita a primeira melhoria, já a seguir,  

 

Melhoria 1  ‐ Reconhecimento da existência de um  incidente e Confirmação com o cliente 

que a situação exposta é mesmo um incidente * 

(Acto I ‐ Na Loja: O empregado Rui determina que é um incidente e confirma com o cliente) 

 

  1  2  3  4  5  Não sabe / Não 

responde 

Impacto             

Implementabilidade             

Concorda             

 

Comentários: 

 

As  perguntas do inquérito podem ser consultas no apêndice E. 

 6.2 Resultados 

 

Na secção 6.2.1 é explicado o feedback dos participantes. E na secção do 6.2.2 é explicado a 

avaliação do Artefacto. 

 

6.2.1 Feedback dos Participantes 

 

O feedback obtido a partir das respostas ao inquérito de forma geral foi muito positivo. Pode-

mos salientar o seguinte: 
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 (1) Os participantes concordaram com as 13 melhorias propostas indicado um grau 

de concordância quase total com as mesmas. 

 

 (2) Os participantes indicaram que as 13 melhorias propostas oferecem um impacto 

muito alto como mais-valias para o processo de gestão de reclamações de ACME. 

 

  (3) Os participantes indicaram que as 13 melhorias propostas oferecem uma viabili-

dade muito alta na sua realização no processo de gestão de reclamações de ACME. 

 

   (4) Os participantes indicaram comentários relevantes sobre as melhorias apresenta-

das. 

 

De seguida, vamos apresentar os gráficos sobre o resultado do inquérito (média aritmética 

sobre as respostas obtidas) e fazer uma breve descrição dos mesmos: 

 

 
Gráfico 1. 

 

 Sobre o Gráfico 1 é possível ver a tendência da linha cinzenta correspondente à concordân-

cia das melhorias propostas. Esta linha indica uma tendência em que os participantes concordaram 

inequivocamente com as melhorias apresentadas. Adicionalmente, os participantes revelaram que as 

melhorias propostas apresentam um impacto alto e uma viabilidade alta de serem realizadas no pro-

cesso de gestão de reclamações de ACME. 
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Gráfico 2. 

 

 O Gráfico 2 revela outra perspectiva sobre as respostas do inquérito. Aqui é possível visuali-

zar que as melhorias apresentadas têm no seu conjunto uma concentração entre os valores 4 e 5. 

Isto, na prática, significa que as melhorias são de facto mais-valias importantes para o processo de 

gestão de reclamações, assim como são consideradas de forma razoável para serem implementadas.  

 

 

Interpretação dos resultados 

 

Com base nos resultados obtidos, podemos referir o seguinte: 

 

1) Os participantes validaram a importância do problema de investigação e as motivações 

por detrás do artefacto proposto porque: A) Foi possível ilustrar no caso de estudo de 

ACME as lacunas encontradas nos modelos ontológicos obtidos, evidenciado assim que 

o problema existe na prática no processo de gestão de reclamações de ACME e B) ao 

propor melhorias com as melhores práticas foi evidenciado o alinhamento possível com 

as melhores práticas para colmatar essas lacunas encontradas (exemplo melhoria 1 (ver 

apêndice E) : Reconhecer que é um incidente e não alguma solicitação para algum servi-

ço e confirmar com o cliente que a situação exposta é mesmo um incidente – Estas ativi-

dades foram encontras no ITIL mas não em ACME). 

 

2) Os participantes entenderam e concordaram com os modelos obtidos (depois de explicá-

los) sobre o processo de gestão de reclamações no contexto de ACME e das melhores 

práticas porque permitiram ilustrar de forma gráfica as competências, responsabilidades 

dos actores do processo de ACME e das suas transacções e da mesma forma para o 

processo correspondente das melhores práticas.  
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3) Pelos resultados uniformes nas respostas do inquérito é passível indicar que os partici-

pantes com responsabilidades e competências importantes no processo de gestão de re-

clamações também concordaram a grosso modo com as melhorias propostas.  

 

4) Os participantes conseguiram visualizar o potencial que o EO & DEMO e as melhores 

práticas podem oferecer em conjunto para a ACME por meio do resultado obtido no pas-

so 3 (RSC de ACME e do ITIL). No passo 3 foi possível comparar de forma clara e conci-

sa as transações entre ACME e das melhorias práticas, assim como poder tirar ilações 

das transações das melhoras práticas que estavam em falta em ACME e que podiam 

alavancar ao processo de gestão de reclamações de ACME. 

 

 

Com base nos comentários realizados pelos participantes no inquérito, podemos destacar o 

seguinte: 

 

(i) Para as melhorias 1,2,3 e 4 (ver apêndice E), houve o comentário que es-

tas oferecerem “um enorme impacto na melhoria da qualidade do serviço que é pres-

tado”. 

 

(ii) Para o suporte das melhorias é indicado no caso de estudo reescrito a in-

trodução dum Knowledge Base (KB) que serve de suporte de informação para proce-

dimentos conforme a categoria do Incidente e a sua prioridade. Aqui foi destacado o 

seguinte: “a necessidade dum desenvolvimento e atualização constante de uma KB. 

Obriga ainda à existência de uma equipa para gerir a KB. A base de suporte está na 

KB”. 

 

 

No geral, os participantes concluíram que com base na reengenharia proposta foi 

possível ilustrar que se pode colmatar lacunas nos actos de comunicação no processo de 

gestão de reclamações e adicionalmente alavancar o processo de gestão de reclamações em 

simultâneo com as melhores práticas. Sendo assim, eles concluíram que os passos do méto-

do proposto permitem responder ao nosso problema de investigação, validando a nossa pes-

quisa. 

 

Adicionalmente, por parte dos profissionais das melhores práticas mostraram uma 

boa aceitação e entusiasmo por esta abordagem de alavancar os modelos ontológicos com 

as melhores práticas. Por exemplo, um comentário positivo entre os especialistas do ITIL foi 

que os modelos obtidos das melhores práticas ajudavam a compreender de forma clara e 

concisa as melhores práticas inclusive para eles próprios. 
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6.2.2 Demostração do Artefacto 

 
O estudo do caso de estudo de ACME revelou que: A) A proposta poder ser aplicada em or-

ganizações e em ambientes reais; B) É um método formal, com uma lista de passos específicos a 

serem seguidos; C) A partir de uma descrição da empresa, qualquer um pode conseguir modelos 

empresariais semelhantes, como sugere Dietz (2006); D) A partir dos modelos obtidos é possível ala-

vancar as operações com as melhores práticas e incluí-las adequadamente na organização; e F) É 

possível obter uma organização redesenhada com EO mas, em simultâneo, alavancada com as me-

lhores práticas. 

 

Por outras palavras, foi possível demonstrar a utilidade do artefacto, e como usá-lo para re-

solver o problema de investigação. Além disso, foi possível mostrar que o EO alavancado com as 

melhores práticas fornece uma melhor compreensão da dinâmica da organização e da perspectiva da 

indústria, permitindo assim uma abordagem diferente mas unificada para o design corporativo e de 

engenharia e melhoria do autoconhecimento dentro da organização ao analisar seus modelos com a 

proposta das melhores práticas. Estas preocupações estão em linha com os três aspectos identifica-

dos nos objectivos para a solução (capítulo 3) para ultrapassar lacunas nos actos de comunicação e 

alavancar a organização com as melhores práticas. 

 

Além disso, a recepção por parte dos participantes sobre as melhorias obtidas foram em linha 

com as expectativas de inclusão das melhores práticas com o EO. Isto é, as melhorias propostas pelo 

EO e alavancadas pelas melhores práticas foram passíveis de serem apresentadas de forma clara.  

 

6.2.3 Avaliação do Artefacto 

 
Para os 4 princípios de (Österle et al., 2011), podemos indicar o seguinte: 

 

 Abstração: O artefacto pode ser aplicado a qualquer organização. Como a proposta 

é focada com o DEMO, e por consequência não considera detalhes de implementa-

ção, pode ser aplicada às organizações em diferentes contextos, como já tem sido 

demonstrado noutros trabalhos (Mendes C., Almeida M., Salvador N. e Mira da Silva 

M., 2012; Mendes C. and Mira da Silva M., 2012). 

● Originalidade: O artefacto proposto não está presente neste domínio de conheci-

mento dado que foi desenhado por temas independentes, tais como as melhores prá-

ticas e o DEMO. 

● Justificação: O artefacto proposto é suportado pelos trabalhos relacionados, descrito 

pelas representações textuais e gráficas, e justificadas e validadas de formas diferen-

tes. 
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● Benefícios: O artefacto proposto permite ter um enfoque estruturado para alinhar os 

processos de negócio com os correspondentes das melhores práticas. 

 

Em suma, os quatro princípios para avaliar um artefacto DSRM foram verificados, mostrando 

assim, a validade do artefacto. 

 

6.3 Discussão 

 
Nesta avaliação procurou-se evidenciar as mais-valias que os passos do método têm para 

alavancar a utilização das melhores práticas na organização. E, ao mesmo tempo, identificar um ca-

minho na definição de modelos ontológicos correspondentes às melhores práticas das empresas. 

 

Com base nas avaliações anteriores, é possível concluir que as nossas expectativas foram 

realizadas porque foi possível: 

  

 1) Formular um tal método;  

 

 2) Demonstrar a sua utilização num caso real e com uma melhor prática em específico;  

 

 3) Poder comparar na mesma linguagem a realidade da empresa com a proposta das melho-

res práticas;  

 

 4) Sugerir melhorias que fazem sentido para a realidade da empresa mas alavancadas com 

as melhores práticas no contexto da organização; e 

 

 5) Obter validação e feedback positivo dos resultados obtidos. 

 

Com a avaliação podemos concluir que a proposta apoia a solução do problema indicado, e o 

feedback foi bastante positivo: A) A importância do problema de pesquisa foi validado; B) Foi possível 

demonstrar a utilidade do artefacto; C) Os participantes concluíram que a proposta poderia ser apli-

cada de forma eficaz para resolver o problema de pesquisa; D) A proposta verifica os quatro princí-

pios propostos por Österle et al. (2011); E) A reacção da comunidade científica foi bastante positiva, 

com artigo aceite e da apresentação realizada. 

 

Para completar a avaliação DSRM, o artefacto proposto tem não só de ser demonstrado em 

termos de eficácia e eficiência, mas também tem de enfrentar o problema de investigação.  
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Passamos assim a responder as perguntas de investigação já previamente apresentadas no 

capítulo 1: 

 

 (1) Como tomar vantagem do EO e do DEMO para identificar as lacunas nas responsa-

bilidades e nos actos de comunicação entre os actores do processo de gestão de reclamação 

e o cliente? 

 

● EO permite uma melhor compreensão das autoridades, responsabilidades, compe-

tências, como explicado no axioma de operação (Dietz, 2006), que ajuda por um lado identifi-

car as lacunas nas responsabilidades e competências dos actores dentro da organização e 

fora da organização, localizados no seu ambiente. Adicionalmente, o axioma de composição 

e de transacção (Dietz, 2006) indica, respectivamente, a possibilidade de encadeamento en-

tre transacções e o encadeamento correcto de cada transacção que é fundamental para col-

matar as lacunas entre os diversos actores do processo de gestão de reclamação e com o 

cliente. Esse entendimento é possível porque o EO incide apenas sobre a essência do orga-

nismo, o que leva a uma redução na complexidade dos diagramas obtidos, de mais de 90% 

(Dietz, J., Hoogervorst, J, 2008). 

 

● DEMO é uma metodologia que indica como criar modelos ontológicos da empresa, 

com base na descrição das operações correntes. Ao criar tais modelos e validação da sua 

consistência ajudaram a identificar as lacunas nas responsabilidades e nos actos de comuni-

cação quer na organização quer fora dela. 

 

● Finalmente, EO permite uma abordagem diferente e unificada para o processo de 

gestão de reclamações (Dietz, J., Hoogervorst, J, 2008) e fundamentada com fortes bases 

teóricas. 

 

(2) Como tomar vantagem do EO e do DEMO para alinhar, de forma contínua, os pro-

cessos de negócio da organização com as melhores práticas da indústria? 

 

● EO permite uma melhor compreensão das autoridades, responsabilidades, compe-

tências, como é explicado no axioma de operação (Dietz, 2006), que ajuda identificar as res-

ponsabilidades e competências dos actores nas melhores práticas, nomeadamente no Inci-

dente Management do ITIL. Esse entendimento é possível porque o EO incide apenas sobre 

a essência do organização inclusive na própria proposta das melhores práticas, o que leva a 

uma redução na complexidade dos diagramas obtidos das melhores práticas. 

 

● DEMO é uma metodologia que indica como criar modelos ontológicos da empresa, 

com base na descrição das operações correntes. Ao criar tais modelos e validação da sua 

consistência ajudaram a identificar as responsabilidades e nos actos de comunicação nas 
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melhores práticas. Isto foi possível pelo contributo do trabalho de Caetano A. et al. (2012) na 

validação entre o BPMN e o DEMO. Isto porque as melhores práticas podem ser representa-

das com o BPMN e validadas posteriormente como método de Caetano A. et al. (2012), ob-

tendo assim, modelos ontológicos consistentes das melhores práticas. 

 

● Para alinhar os processos de negócio com as melhores práticas é necessário que as 

mesmas estejam numa mesma linguagem. E os modelos ontológicos permitem essa tal lin-

guagem porque os mesmos já têm as seguintes características: são claros, concisos, consis-

tentes, coerentes e compreensivos.  

 

● Para comparar os processos de negócio com as melhores práticas, procedeu-se à 

comparação do RST que permite focar nas transacções actuais do processo de negócio com 

as melhores práticas, identificar as transacções que as melhores práticas propõem mas que 

não estão a ser utilizadas na organização e poder incluí-las mas mantendo a integridade dos 

modelos ontológicos. 

 

Em relação às limitações da pesquisa, podemos afirmar que: 

 

• Apesar dos pontos fortes do EO, a avaliação identificou duas limitações: Entendimento e 

Exequibilidade dos seus modelos. Quanto ao primeiro factor, os participantes encontraram os mode-

los difíceis de serem compreendidos no início, requerendo a necessidade de um período de adapta-

ção. O segundo, os modelos são independentes de implementação e só descrevem a essência das 

organizações; 

 

• Nos comentários realizados na aceitação do paper no WORLCIST’14 é possível indicar que 

foi referido o custo associado em manter actualizados os modelos ontológicos obtidos na organização 

em contraste com as novas realidades da organização e/ou de negócio, assim como das melhores 

práticas da indústria, pode ser penalizador. 

 

De qualquer forma, acredita-se que este método seja um ponto de partida para compreender 

melhor onde estão as lacunas de comunicação na organização tirando partido do EO e das melhores 

práticas. 
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7. Conclusão 

 

  

 
 

Esta pesquisa oferece uma alternativa para o diagnóstico e resolução de problemas organi-

zacionais com bases científicas, através do Enterprise Ontology, DEMO e das melhores práticas. 

Procurámos aproveitar a capacidade das organizações para alinhar as suas operações com os pa-

drões da indústria e frameworks. Situação que não é comum, pois as melhores práticas actuais não 

oferecem métodos baseados com fortes bases conceituais para apoiar esse alinhamento. 

 

Nesse contexto, este trabalho propõe um método com 4 passos (com base no DEMO) que 

permite comparar os processos de negócio da organização com as melhores práticas e de propor 

alterações específicas para os processos da organização para que possam estar alinhados com as 

melhores práticas. Portanto, as principais contribuições deste trabalho são: (1) alavancar o uso das 

melhores práticas nas organizações, e (2) criar modelos ontológicos considerados standards para 

uma indústria particular. Estas contribuições promovem o potencial de aplicação do Enterprise Onto-

logy e do DEMO nas organizações. 

 

7.1 Comunicação da Investigação 

 
Esta secção corresponde ao passo de comunicação de DSRM. Durante a realização do tra-

balho, um artigo completo já foi aceite em conferências internacionais. Sempre que possível, o feed-

back dos revisores foi incluído na pesquisa, com sucessivas alterações no trabalho relacionado, pro-

posta e estratégia de avaliação. 

 

Em relação à publicação científica, o artigo foi validado e apresentado na conferência 

WORLCIST’14 no campo da informática, com os profissionais do sector EE, no tema de modelos or-

ganizacionais e sistemas de informação. Portanto, este teve a validação e feedback dos especialistas 

em EO.  
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7.2 Trabalho Futuro 

 
Como trabalho futuro, pretende-se aplicar a nossa proposta numa organização diferente da 

mesma indústria, a fim de melhorar os modelos ontológicos ITIL. Além disso, pretende-se avaliar a 

aplicabilidade do método em diferentes sectores (saúde, bancários, e da administração pública) e 

com outras melhores práticas (COBIT e CMMI). 
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Apêndices 

 

Apêndice A: The Enterprise Ontology Methodology 

 
 

Este apêndice mostra a legenda dos modelos de DEMO utilizados na secção 5. 

 

 
 

Figura 10. Legenda - ATD (Dietz, 2006) 
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Apêndice B: DEMO: ATD  -  ITIL Management 
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Apêndice C: Método Proposto: Passos 1 e 3 
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Apêndice D: BPMN: ITIL - Incident Management 
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Apêndice E: Inquérito – Avaliação das melhorias propostas ao processo de 

Gestão de Reclamações de ACME 

 

Impacto:  Qual é a mais‐valia de implementar a melhoria na organização. (1) a melhoria não 

tem impacto na organização e (5) a melhoria tem um enorme impacto 

Implementabilidade: Qual é a viabilidade de  implementação da melhoria.  (1) a melhoria é 

impossível de implementar e (5) é muito fácil de implementar. 

Concorda: De acordo com a avaliação de Impacto e Implementabilidade, descreva o seu grau 

de concordância com a melhoria. (1) discorda totalmente e (5) concorda totalmente 

* Required 

 

Melhoria 1  ‐ Reconhecimento da existência de um  incidente e Confirmação com o cliente 

que a sua situação exposta é mesmo um incidente * 

(Acto I ‐ Na Loja: O empregado Rui determina que é um incidente e confirma com o cliente) 

 

  1  2  3  4  5  Não sabe / Não 

responde 

Impacto             

Implementabilidade             

Concorda             

 

Comentários: 

 

Melhoria 2 ‐ Reconhecimento da identificação do incidente (categorização e prioritização) * 

(Acto  I  ‐ Na  Loja: O empregado Rui  identifica  incidente:  tipo  incidente‐desconhecido  (categoria) e 

prioridade media‐alta.) 

 

  1  2  3  4  5  Não sabe / Não 

responde 

Impacto             

Implementabilidade             

Concorda             

 

Comentários: 
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Melhoria 3 ‐ Realização do "diagnóstico Inicial do incidente" para determinar se a situação 

está dentro das suas competências/responsabilidades * 

(Acto I ‐ Na Loja: o empregado Rui faz o diagnóstico inicial à situação, com as validações habi‐

tuais) 

  1  2  3  4  5  Não sabe / Não 

responde 

Impacto             

Implementabilidade             

Concorda             

Comentários: 

 

Melhoria 4  ‐ No contexto do "diagnóstico  Inicial do  incidente" é obrigatório procurar  informação 

relacionada sobre o tipo incidentes‐desconhecidos para saber como actuar nessas circunstâncias. * 

(Acto I ‐ Na Loja: o empregado Rui prossegue com a procura de procedimentos para este tipo de inci‐

dentes‐desconhecidos em que é  sugerido encaminhar à 1ª  linha de Suporte, assim  como oferecer 

alternativas ao cliente enquanto o cliente ficar sem comunicações) 

 

  1  2  3  4  5  Não sabe / Não 

responde 

Impacto             

Implementabilidade             

Concorda             

Comentários: 

 

Melhoria  5  ‐  Oferecer  ao  cliente  alternativas  do  serviço  enquanto  ficar  impossibilitado  de  fa‐

zer/receber comunicações. * 

(Acto I ‐ Na Loja: O empregado Rui informa o cliente que a ocorrência irá ser tratada por uma equipa 

especializada. E no imediato, passa a oferecer outras alternativas) 

 

  1  2  3  4  5  Não sabe / Não 

responde 

Impacto             

Implementabilidade             

Concorda             

Comentários: 
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Melhoria 6  ‐ Escalar funcionalmente o  incidente para uma  linha de suporte que tem as melhores 

competências para o diagnóstico e tratamento do incidente. * 

(Acto II ‐ A operadora Marta determina a sua incapacidade na resolução da ocorrência e decide en‐

caminhar para a 2ª linha de Suporte, como sendo a mais capacitada para tratar o incidente em causa) 

  1  2  3  4  5  Não sabe / Não 

responde 

Impacto             

Implementabilidade             

Concorda             

Comentários: 

 

Melhoria 7 ‐ Escalar hierarquicamente o incidente para a Gestora do Serviço para que tome conhe‐

cimento da situação e haja em conformidade. * 

(Acto III ‐ O BackOffice da 2ª linha solicita diagnóstico à gestora do Serviço de Portabilidade sobre a 

portabilidade não solicitada do cartão do cliente Zé à Operadora XPTO) 

  1  2  3  4  5  Não sabe / Não 

responde 

Impacto             

Implementabilidade             

Concorda             

Comentários: 

 

Melhoria 8  ‐ Associar anomalia reportada do Sistema de Gestão de Portabilidade ao tipo do  inci‐

dente para permitir na 1ª linha de suporte uma identificação futura de clientes com situações se‐

melhantes. * 

(Acto IV ‐ A Gestora associa anomalia do Sistema de Gestão de Portabilidade ao incidente do tipo de 

incidentes‐desconhecidos que impossibilitam os clientes de fazer/receber comunicações) 

 

  1  2  3  4  5  Não sabe / Não 

responde 

Impacto             

Implementabilidade             

Concorda             

Comentários: 
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Melhoria 9 ‐ Ter um estado do incidente ("estado resolvido") que despolete o fecho de qualidade 

do Incidente com o Cliente e que despolete em simultâneo a notificação a todos os intervenientes 

que a ocorrência ficou resolvida mas falta contactar o cliente. * 

(Acto V ‐ Na 2ª linha, a equipa de BO altera o estado do incidente para resolvido de forma a ser des‐

poletado o fecho de qualidade com o cliente) 

 

  1  2  3  4  5  Não sabe / Não 

responde 

Impacto             

Implementabilidade             

Concorda             

Comentários: 

 

Melhoria 10 ‐ Formalizar o fecho de qualidade do Incidente com o cliente. No fecho de qualidade é 

solicitado ao cliente a sua aceitação sobre o fim do incidente (o serviço já está totalmente restabe‐

lecido). * 

(ACTO VI ‐ A 1ª Linha contacta o cliente para proceder com o fim do incidente) 

 

  1  2  3  4  5  Não sabe / Não 

responde 

Impacto             

Implementabilidade             

Concorda             

Comentários: 

 

Melhoria 11 ‐ Ter um inquerito de satisfação ao cliente sobre o tratamento que ele recebeu duran‐

te a resolução do Incidente * 

(ACTO VII ‐ A Marta solicita a colaboração do cliente para responder a um inquérito de satis‐

fação por email e o cliente concorda) 

  1  2  3  4  5  Não sabe / Não 

responde 

Impacto             

Implementabilidade             

Concorda             

Comentários: 
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Melhoria 12 ‐ Ter uma Categoria de Identificação Auxiliar do Incidente que é preenchida no final do 

incidente e que corresponde ao percurso que o Incidente tomou na sua resolução. Esta Categoria 

de Identificação auxiliar é utilizado para ser comparada com a Categoria Inicial e assim corroborar 

se o percurso na resolução do  incidente se encontra no que está pautado na organização para o 

tipo de incidente identificado. * 

(ACTO VIII ‐ A 1ª linha procede com o fecho formal do incidente) 

 

  1  2  3  4  5  Não sabe / Não 

responde 

Impacto             

Implementabilidade             

Concorda             

Comentários: 

 

 

Melhoria 13 ‐ Validar se o incidente está relacionado com alguma anomalia ou problema subjacen‐

te. Caso esteja, será despoletado o tratamento da anomalia ou problema em causa. * 

 (ACTO IX ‐ A 1ª linha procede com o fecho formal do incidente) 

  1  2  3  4  5  Não sabe / Não 

responde 

Impacto             

Implementabilidade             

Concorda             

Comentários: 

 


