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Abstract 
 

The main goal of this work was to produce a User Guide for PADSTEP (Plataforma para Análise de 

Desempenho na Saúde baseada em Técnicas de Extração de Processos), which aims to analyse 

information contained in the event log of work processes (addressing in particular administrative 

needs) in the health sector. The aim is to extract information from existing workflows according to 

different perspectives, considering heterogeneous contexts within the scope of hospitals 

administration. 

The concept of Process Mining was introduced both to infer what kind of benefits was possible to 

extract from the data stored in the existing log events and to verify the state of the art in terms of 

analysis perspectives. To accomplish these goals it was used ProM, a Process Mining academic tool 

with a non-intuitive interface and complex use for business users. Therefore, it became necessary to 

develop a graphical user interface on this engine, the PADSTEP. Besides, some possible applications 

of the platform perspectives (flow control, performance, organizational and cost) were studied and a 

review of the functioning of the applied algorithms was presented.  

  

Key-words: Process Mining, decision support, workflow data analysis, graphical visualization of 

business processes, BPMN. 
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Resumo 
 

O principal objetivo deste trabalho passou pela elaboração de um Guia de Utilizador para o 

PADSTEP (Plataforma para Análise de Desempenho na Saúde baseada em Técnicas de Extração de 

Processos), que tem como objetivo analisar as informações contidas num log de eventos dos 

processos de trabalho (endereçando em particular as necessidades administrativas) no sector da 

saúde. O principal foco é extrair informação de fluxos de trabalho existentes de acordo com diferentes 

perspetivas de análise, considerando contextos heterogêneos no âmbito da administração de 

hospitais. 

O conceito de Process Mining foi introduzido tanto para inferir o que é possível extrair a partir dos 

dados armazenados nos logs de eventos existentes e para verificar o estado da arte em termos de 

perspetivas de análise. Para atingir os objetivos propostos foi utilizado o ProM, uma ferramenta 

académica de Process Mining com uma interface pouco intuitiva e de utilização complexa para 

utilizadores de negócio. Através da necessidade de se desenvolver uma graphical user interface 

baseada na ferramenta ProM surgiu então a plataforma PADSTEP. Paralelamente foram estudadas 

as diversas aplicações das perspetivas de análise de processos (controlo de fluxo, desempenho, 

organização e custo) assim como os principais algoritmos aplicados nesta técnica. 

 

Palavras-chave: Process Mining, apoio à decisão, análise de dados, visualização gráfica, processos 

de negócios, BPMN.  
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1 Introdução  

 

Este trabalho apresenta um enquadramento ao tema de Process Mining através de uma plataforma 

desenvolvida especificamente para interagir com utilizadores de negócio utilizando técnicas de 

visualização da informação contida no log de eventos. Uma abordagem inovadora face ao tipo de 

ferramentas disponíveis no mercado, razão pela qual este relatório apresenta uma descrição 

detalhada das funcionalidades desenvolvidas no âmbito do da plataforma PADSTEP (Plataforma para 

Análise de Desempenho na Saúde baseada em Técnicas de Extração de Processos). A secção 3.3, 

apresenta o manual de utilizador da plataforma PADSTEP, um dos artefactos informacionais gerados 

no âmbito da participação no projeto desenvolvido pelo INOV. O projeto tinha como principal objetivo 

desenvolver uma plataforma de análise de processos de trabalho na saúde, com base na extração de 

conhecimento sobre os fluxos de execução desses processos em contextos heterogéneos, 

designadamente no contexto hospitalar. Para o desenvolvimento desta plataforma, a equipa do INOV 

necessitou de desenvolver uma solução baseada no conceito de Process Mining. 

1.1 Enquadramento 

Atualmente, são muitas as empresas que necessitam de algum tipo de sistema de informação (SI) 

para poderem desempenhar as suas funções. Nas últimas décadas, os SI passaram de sistemas 

simples com uma funcionalidade limitada para arquiteturas complexas e integradas. Como resultado, 

torna-se mais difícil perceber e monitorizar a forma como estes sistemas encaixam na execução dos 

processos de negócio das organizações [1]. 

Neste sentido, o conceito de Process Mining apresenta uma abordagem baseada na extração, 

análise, diagnóstico e visualização de dados registados num Sistema de Informação (SI) através de 

diversos log de eventos, aquando da execução dos processos nas empresas. Através da utilização 

de uma ferramenta de Process Mining, as empresas podem verificar o seu modo de trabalhar e, no 

futuro, aumentar a eficiência e eficácia dos processos por si desempenhados [2].  

Nos países desenvolvidos, o tema da diminuição dos custos associados às empresas que prestam 

cuidados de Saúde é tema assíduo no contexto político e social [3]. No caso dos países que 

atravessam crises económicas, como é o exemplo de Portugal, é necessário garantir a continuidade 

destes serviços com a qualidade pretendida mas, muitas vezes, o sector da Saúde é também um dos 

afetados pelos cortes orçamentais. Ou seja, em muitos casos, as organizações são forçadas a 

aumentar a qualidade dos seus serviços sob um cenário económico desfavorável e perante uma 

pressão financeira significativa [4][5]. Nestes casos, as organizações vêm na melhoria dos seus 

processos de negócio um fator crítico de competitividade, visando aumentar o seu desempenho 

organizacional através da introdução de melhorias nos processos e SI [1]. Por vezes, a melhoria da 

capacidade de monitorização e controlo é conseguida simplesmente pela adição de alguns atributos 

no log de eventos dos SI existentes na organização, como por exemplo, a adição de um identificador 

do colaborador responsável pela execução de uma determinada atividade no processo. Na secção 

3.2.1 este assunto será abordado com mais detalhe. Existem ainda outros casos em que as 
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organizações verificam que existem novas atualizações nas suas ferramentas/ softwares, ficando na 

incerteza se o custo-benefício dessa atualização será benéfico para a organização. O Process Mining 

pode igualmente servir de apoio às empresas neste tipo de decisões [6].   

Contudo, embora as organizações que prestam cuidados de Saúde tenham cada vez mais a 

preocupação com a gestão dos seus processos de negócio (sobretudo ao nível dos serviços de 

suporte), o uso que dão aos dados registados no log de eventos é muito limitado. Ou seja, existe 

muita informação existente nos dados disponíveis nos SI que não é devidamente aproveitada. É 

importante realçar que embora muitas organizações procedam ao desenho dos seus processos de 

negócio ou de suporte ao negócio, muitas vezes não conseguem ter uma perceção real da forma 

como estes são efetivamente executados. Estes dados estão contemplados nos log de eventos e só 

após a análise dos mesmos é que é possível analisar o funcionamento real da organização. Contudo, 

mesmo quando analisados, existem logs de eventos que não contêm os dados suficientes para 

permitir uma exploração detalhada da execução dos processos em causa (aplicação a 100% dos 

algoritmos de Process Mining). Deste modo, sem os dados de detalhe sobre a execução de um 

processo de negócio a capacidade dos algoritmos fica reduzida, podendo em alguns casos revelar 

pouca utilidade. O PADSTEP contribui para dar visibilidade à qualidade do log de eventos, 

evidenciando quando é que os logs de eventos não apresentam dados suficientes para poderem 

ajudar na análise do fluxo de execução dos processos. 

Deste modo, uma vez que o Process Mining permite utilizar os dados disponíveis nos SI, o número de 

novos eventos que são registados pode ser cada vez maior, permitindo às organizações obter um 

histórico dos seus processos para que os possa estudar e melhorar de uma forma rápida e 

competitiva [7], [8].  

1.2 Definição do Problema 

Embora a área do Process Mining tenha muitos casos de aplicabilidade de sucesso [9]–[11], a análise 

dos dados de eventos nem sempre é percetiva numa primeira instância. Nas organizações que 

prestam cuidados de Saúde, é particularmente difícil analisar o desempenho dos seus processos uma 

vez que estes são caracterizados por serem dinâmicos, complexos, ad hoc
1
 e de natureza 

multidisciplinar [4]. Muitas vezes, os processos obtidos não são compreensíveis e é necessário o uso 

de técnicas específicas.  

Contudo, através da aplicação de diversas técnicas de Process Mining que visam endereçar os 

desafios existentes nesta área (ver secção 2.8) é possível ter detetar os desvios entre o que é 

realmente executado e o que está especificado. Deste modo, seria conveniente para as organizações 

que os resultados obtidos através destas ferramentas fossem monitorizados em tempo real para que 

os responsáveis pelos diversos processos consigam identificar lacunas e, dessa forma, maximizar a 

eficiência operacional. No entanto, as diversas ferramentas de Process Mining desenvolvidas focam-

se ainda essencialmente em 3 grandes perspetivas: Controlo de Fluxo (para determinar o fluxo de 

                                                      
1
 Um processo Ad Hoc consiste num conjunto de atividades que não podem ser predefinidas. Neste tipo de 

processos, o utilizador tem de decidir o que deve fazer e quando deve operar. 
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Face ao cenário atual, a maioria das empresas nacionais sente a necessidade de se distinguir 

dos restantes concorrentes de mercado. Vêem-se forçadas a aumentar constantemente a 

qualidade dos serviços prestados, sendo frequente obterem Certificação e/ou Acreditação dos 

seus sistemas de gestão da qualidade. Contudo, muitas das empresas da Área da Saúde que 

pretendem obter o maior nível de maturidade e qualidade dos seus processos necessitam de 

apostar na sua melhoria contínua. Mesmo existindo ferramentas no mercado do Process Mining, 

não existe nenhuma solução que opere simultaneamente nas perspetivas de controlo de fluxo, 

organizacional, de desempenho e de custo. Adicionalmente, não existem valores de referência 

(Benchmarks) para avaliar e comparar processos na área da Saúde. Neste sentido, é importante 

adquirir conhecimento sobre modelos de processos reais. Por fim, devido à complexidade dos 

processos da área da Saúde, os modelos extraídos são pouco percetivos (modelos “spaghetti”). 

Deste modo, existe a necessidade de converter este tipo de output gerado pelas ferramentas de 

Process Mining para um formato que possa ser analisado e interpretado por um utilizador de 

negócio, sendo para isso necessário estudar os fatores que levam à criação deste tipo de 

modelos obtidos. 

execução e os caminhos possíveis do processo), Desempenho (para determinar o tempo despendido 

em cada tarefa e também o tempo total despendido em cada instância do processo) e Organizacional 

(para determinar as interações ou colaborações entre os participantes de um processo). Note-se que, 

embora seja premente a necessidade de redução de custos deste tipo de organizações, o Process 

Mining não é ainda uma ferramenta que analise esta vertente em grande profundidade.  

1.3 Contribuições 

Este trabalho integra, em primeira instância, uma contribuição em termos de research no conceito de 

Process Mining, sendo analisado o seu funcionamento, as suas vertentes, perspectivas, ferramentas 

e algoritmos. Esta contribuição visa servir de input para a plataforma PADSTEP, também através da 

análise e estudo de melhorias a incorporar nos processos de negócio de forma a permitir um 

modelação e análise mais efetiva dos processos de negócio. O desenvolvimento da plataforma 

PADSTEP surge para responder à necessidade de disponibilizar aos utilizadores de negócio uma 

ferramenta capaz de disponibilizar informação estruturada sobre a execução dos processos de 

negócio sem que o perfil de utilizador tenha a necessidade de deter conhecimentos técnicos 

especializados. Esta abordagem visa dar ao utilizador final a capacidade de configurar quais os 

processos que pretende analisar de forma autónoma e sem qualquer dependência de técnicos de 

informática. Falamos de um ferramenta com uma interface que adota técnicas de Information 

Visualization, dotando o utilizador dos meios para poder executar algoritmos de Process Mining muito 

complexos, encapsulando as especificidades técnicas numa interface desenhada para responder 

semanticamente ao perfil do utilizador de negócio. A simplificação incorpora contudo, ao nível da 

plataforma servidor, mecanismos de conversão dos parâmetros gráficos para a linguagem entendida 

por um motor de Process Mining, que no caso do projeto PADSTEP corresponde à ferramenta ProM. 
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Foi elaborado um manual de utilização que através de uma abordagem learning-by-doing, inclui uma 

descrição passo-a-passo das funcionalidades, complementado com um conjunto rico de imagens das 

interfaces e menus da aplicação descritas na ótica do utilizador final. Tendo em consideração que os 

utilizadores desta aplicação serão muitas vezes decisores e/ ou gestores de unidades de saúde, 

desenvolveu-se também um breve enquadramento teórico ao tema do Process Mining, 

nomeadamente às perspetivas de análise (ver Figura 1) e algoritmos disponibilizados pela mesma.  

 

 

Figura 1 - Perspetivas analisadas no caso de estudo deste trabalho 

 

Por fim, e com o objetivo de melhorar igualmente a própria plataforma PADSTEP é feita uma 

apreciação da plataforma com uma listagem dos seus pontos fortes e pontos de melhoria, a 

endereçar como sugestões para o futuro.  

1.4 Estrutura do documento 

Este documento é composto por 4 capítulos principais, sendo que o primeiro diz respeito à presente 

Introdução. Nos seguintes, é possível encontrar o estado da arte (Capítulo 2), o caso de estudo 

(Capítulo 3) e ainda as conclusões e trabalho futuro (Capítulo 4). Este trabalho encontra-se 

estruturado de acordo com os seguintes capítulos: 

 Capítulo 2 – Revisão de literatura: Introdução ao conceito e explicação da metodologia do 

Process Mining e conceitos relacionados. É igualmente feita uma introdução histórica onde se 

pode verificar as principais contribuições dos autores mais relevantes na área do Process 

Mining. Por fim, são enumerados os principais desafios do tema em análise e é feita uma 

caracterização das ferramentas de Process Mining existentes no mercado; 

 Capítulo 3 – Caso de Estudo: Apresentação do projeto PADSTEP e contextualização aos 

conceitos concretos da plataforma PADSTEP. O foco do capítulo é no entanto a elaboração 

de um manual de utilização para a Plataforma PADSTEP, onde se encontra uma descrição 

detalhada passo-a-passo das suas funcionalidades. Por fim, é realizada uma análise crítica 

sumária à plataforma e apresentadas diversas sugestões para trabalho futuro relativamente 

ao desenvolvimento da mesma; 

Controlo de Fluxo 

 

•Fluxos e 
caminhos 
possíveis do 
processo; 

 

•Sequência de 
atividades. 

Organizacional 

 

•Papel dos atores 
na  estrutura 
organizacional; 
 

•Responsabilidade 
pela execução das 
atividades dos 
processos por 
cada um dos 
intervenientes. 

 

Desempenho 

 

•Tempo de 
execução das 
actividades dos 
processos em 
conformidade com 
o definido; 
 

•Acesso à 
informação quando 
e onde necessária. 

Custo 

 

• Impacto das 
ineficiências da 
organização 
(custos dos erros). 
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 Capítulo 4 – Conclusões: Sintetização das conclusões resultantes do trabalho analisado e 

realizado no âmbito desta dissertação. Numa segunda fase, são igualmente fornecidas 

diversas indicações relacionadas com o trabalho futuro, nomeadamente no que diz respeito a 

temas/ aspetos cuja análise não foi possível de realizar no âmbito deste trabalho. 
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2 Revisão de literatura 

 

Este capítulo introduz conceitos chave relacionados com a área do Process Mining. Inicialmente, é 

feita uma introdução aos temas do Business Activity Monitoring e Complex Event Processing que 

podem vir a ser conciliados com o Process Mining. De seguida, é feita uma introdução histórica onde 

se podem verificar as principais contribuições dos autores mais influentes da área do Process Mining. 

Depois de introduzido o conceito, o Process Mining é relacionado com as suas duas grandes 

disciplinas de origem: Business Intelligence e Business Process Management. 

Numa segunda fase, é detalhado o modo de funcionamento da disciplina de Process Mining através 

da análise dos logs de eventos. São também introduzidas as 3 vertentes principais do Process Mining 

assim como as suas perspetivas de análise e as técnicas usadas para o efeito. Numa fase final, são 

introduzidos os principais desafios do Process Mining e é feita uma caracterização do seu mercado. 

2.1 Business Activity Monitoring 

Recentemente, as organizações têm manifestado um crescente interesse no desempenho da gestão 

em tempo real de forma a obterem vantagens competitivas nos seus ambientes empresariais. De 

facto, para uma melhor execução dos negócios e dos próprios processos contínuos de cada empresa 

é essencial uma análise e medição do desempenho das atividades organizacionais em tempo real. 

Noutras palavras, para uma empresa manter alguma vantagem competitiva é necessária uma 

monitorização contínua em tempo real na execução dos seus negócios e uma análise face às 

mudanças no ambiente de negócio onde se insere. Deste modo, é importante verificar quais as 

necessidades e tendências dos clientes e analisar a estratégia dos diversos concorrentes [12]. 

É neste sentido que surge o conceito de Business Activity Monitoring (BAM), rotulado pela Gartner 

como sendo uma ferramenta que fornece acesso aos indicadores de desempenho de negócio em 

tempo real de forma a melhorar a velocidade e eficácia das operações das diversas empresas. 

Contudo, existem também outras definições para este conceito que vão ao encontro a outros tópicos. 

Em [13], os autores afirmam que o conceito de BAM está particularmente relacionado com os 

processos de negócio, ao invés das atividades gerais. Já em [14], Defee e Harmon defendem que o 

conceito de BAM é enganador uma vez que a ênfase devia ser posta na área de Business Process 

Monitoring e não na área de Business Process Management. 

O conceito chave da BAM está na agregação do estado atual de eventos básicos com os resultados 

dos processos de negócio em medidas quantitativas, chamadas de indicadores de desempenho (Key 

Performance Indicators - KPIs) [15]. De facto, são muitas as empresas que hoje em dia recorrem a 

sistemas Enterprise Resource Planning (ERP) e Business Process Management (BPM) para auferir e 

monitorizar os seus KPIs. Os KPIs advêm tipicamente de objetivos de alto nível e abrangem métricas 

genéricas, como é o exemplo da duração, ou medidas específicas dos processos. Os diversos 

indicadores, que podem ser calculados através de uma instância pontual num determinado processo 

(caso), ou através conjunto de casos [16], ao exceder os limites que lhe são indicados, ativam o envio 

de alertas aos utilizadores que os monitorizam. 
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Uma vez que a informação fornecida pelos sistemas BAM tem como alvo os colaboradores 

relacionados com a gestão da empresa, é importante que se verifique um nível de abstração 

apropriado e uma apresentação clara dos indicadores de gestão. Desta forma, as diversas aplicações 

BAM tendem a recorrer a dashboards, mecanismos de informação visuais que mostram a informação 

mais importante necessária para a obtenção de um ou mais objetivos disposta num único ecrã, para 

que a informação seja monitorizada e visualizada o mais rápido possível.  

Para o desenvolvimento de uma aplicação BAM devem ser consideradas três etapas: a modelação 

dos processos de negócio, a especificação da lógica de processamento de eventos que implementa 

as funcionalidades de monitorização e controlo atuais e, por fim, a criação dos dashboards para a 

visualização dos KPIs. Uma vez que estas etapas são tipicamente implementadas por pessoas 

diferentes, com níveis de abstração e softwares distintos, surgem diversos desafios relativos à 

usabilidade e praticidade de uma aplicação BAM [13]. 

Deste modo, o principal desafio da BAM está relacionado com a falta de uma vista coerente do seu 

conceito e uma necessidade de perceção clara para as inter-relações entre os diferentes artefactos 

de desenho/projeto [13].  

Conclui-se, portanto, que o objetivo da BAM é fornecer informação em tempo real sobre o estado ou 

resultado das diversas operações, processos e transações organizacionais, reduzindo ou eliminando 

atrasos, pontos de estrangulamento e o uso ineficiente de materiais e recursos [12]. Contudo, através 

do conceito de Complex Event Monitoring, a aplicação BAM é ainda mais potenciada [16]. 

2.2 Complex Event Processing 

Os sistemas de monitorização são utilizados recorrentemente pelas organizações e são caraterizados 

pelo seu rápido desenvolvimento. Este tipo de sistemas deve obedecer a três requisitos: ter um 

processamento de dados em tempo real, ter capacidade de consulta eficiente e ter uma sobrecarga 

mínima. No entanto, os requisitos são contraditórios uma vez que, aquando da aquisição de dados 

em tempo real e das diversas consultas, a carga da rede irá aumentar podendo provocar uma 

sobrecarga de desempenho. O conceito de Complex Event Processing (CEP), como será 

demonstrado mais à frente, pode oferecer uma solução credível para obedecer a estes três requisitos 

[17]. O CEP pode ser usado como um mecanismo para dar origem a eventos relacionados com a 

execução dos processos, sobretudo quando surgem situações anómalas (e.g. indicador com valores 

anormalmente altos). 

Em [17], os autores definem o conceito de CEP como sendo um conjunto de técnicas e ferramentas 

que ajuda a compreender e a controlar sistemas de informação baseados em eventos. Em [18], 

Luckham acrescenta que o CEP é uma abordagem eficiente para o processamento de diversos fluxos 

de eventos em tempo real e que é utilizada quando as agregações e abstrações de eventos são 

aplicadas numa multiplicidade de eventos, denominada de nuvem de eventos, de forma a detetar 

relações complexas e ocultas entre si através dos padrões de eventos [19]. Estes padrões podem 

conter relações entre eventos de caráter temporal, causal ou espacial ou até mesmo conjunções, 

disjunções e negações de eventos [20]. Numa abordagem mais específica pode afirmar-se que o 
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CEP é uma tecnologia que permite agregar, filtrar e corresponder eventos low-level, acoplados 

através de ações de forma a gerarem novos eventos high-level.  

Este processo é efetuado uma vez que um evento simples inclui informação limitada, incapaz de 

expressar qualquer associação entre eventos. Por exemplo, um evento de uma transação deriva da 

junção de um evento de compra juntamente com um evento de venda [17]. Num hospital, por 

exemplo, se se considerar que o evento atendimento_utente_x_triagem_amarelo deve acontecer no 

máximo 30 minutos após o evento registo_utente_x e o mesmo não se verificar, deve ser despoletada 

uma notificação para o responsável pelo processo em questão para que a situação seja analisada 

[21]. Verifica-se, portanto, que a avaliação de eventos simples não é suficiente para monitorizar 

processos complexos e representar as suas dependências, sendo necessário haver uma avaliação 

da combinação lógica de eventos conciliada com uma relação temporal, por exemplo. Desta forma, o 

processamento de eventos complexos irá aumentar a velocidade das tomadas de decisão. 

O conceito de CEP pode ser dividido em duas categorias: orientado para a computação ou orientado 

para a deteção. Uma solução CEP orientada para a computação centra-se no cálculo dos dados de 

um evento que entram no sistema. Por exemplo, calcular repetidamente uma média baseada nos 

dados de eventos. Por outro lado, a segunda solução CEP antes apresentada foca-se na deteção de 

ocorrências de combinações de eventos [17].       

Conclui-se, portanto, que as ferramentas CEP podem auxiliar as organizações em vários aspetos. 

Num hospital, por exemplo, podem ser usadas para minimizar tempos de espera e obter uma gestão 

mais eficaz e eficiente do fluxo de utentes [22]. 

Face ao âmbito deste trabalho, a utilização de uma solução CEP é relevante uma vez que permite 

detetar padrões de ocorrências existentes nos logs de eventos. Deste modo, o objetivo passa pela 

formalização dos procedimentos ad-hoc para que se possam replicar os processos entre diferentes 

instituições de Saúde e, com isso, ser possível padronizar comportamentos e fluxos de informação 

nos mesmos. 

Note-se que os processos organizacionais podem ser divididos em dois níveis: processos produtivos 

e processos de suporte. Os produtivos dizem respeito a todo o fluxo de entrada de matéria-prima ou 

de produtos. No caso de uma organização que preste serviços de Saúde este tipo de processos está 

relacionado com a componente de atendimento clínico efetuada pelos profissionais de Saúde. Já os 

processos de suporte são responsáveis por fornecer uma estrutura que propicie a gestão dos 

processos produtivos. Este tipo de processos tende a ser previsível e dotado de regras de negócio 

simples [23]. Uma vez que os dados dos processos de suporte são menos confidenciais que os 

dados de processos produtivos, o foco deste trabalho irá incidir fundamentalmente nos processos de 

suporte. Outro fator desta escolha deve-se à maior probabilidade de uniformização deste tipo de 

processos.  
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2.3 Process Mining 

Antes da definição e enquadramento do conceito de Process Mining, é evidenciada a evolução 

histórica desta disciplina na próxima secção. 

2.3.1 Evolução histórica 

Os primeiros artigos sobre Process Mining
2
 surgiram em 1995, quando Cook et al. [24] começaram a 

extrair modelos de processos a partir de registos de eventos num contexto de engenharia de 

software. Na altura, chamaram a este conceito “descoberta de processos” (process discovery). No 

âmbito empresarial, o Process Mining foi introduzido em 1998 através de Agrawal et al. [25] e foi 

apelidado de extração do fluxo de trabalho (workflow mining). Depois da introdução do conceito, 

foram feitos diversos progressos na extração de modelos de processos, estando resumidas de 

seguida as principais abordagens feitas desde então [26].  

Cook et al. 

Os pioneiros no Process Mining Cook et al. [24], tinham uma abordagem diferente em comparação 

aos restantes autores uma vez que a sua não visava recuperar um modelo completo e correto, mas 

antes um modelo que expressasse os padrões mais frequentes nos logs de eventos. 

Nos seus primeiros estudos desenvolveram diversos algoritmos com o objetivo de extraírem padrões 

presentes nos registos de eventos num domínio de desenvolvimento de software, onde se destacam 

as seguintes três técnicas: Rnet, Ktail e Markov. Note-se que destes três algoritmos apenas o Markov 

foi desenvolvido por estes autores, tendo os restantes resultado de desenvolvimentos de técnicas já 

existentes. Este algoritmo é baseado numa mistura de abordagens estatísticas que se foca nos 

eventos antecessores e sucessores aquando da inserção de uma tarefa num modelo de processo. O 

Markov utiliza tabelas de frequência para definir a probabilidade de um evento ocorrer, tendo em 

consideração a sequência de eventos que o antecede e sucede. 

Constatou-se que este último algoritmo era superior aos outros dois, contudo, as três técnicas estão 

implementadas na ferramenta DaGama que faz parte da estrutura de análise de dados Balboa. O 

algoritmo Markov chegou mesmo a ser desenvolvido para ser possível extrair modelos de processos 

concorrentes. Neste caso, o principal desafio estava relacionado com a identificação da natureza dos 

pontos (nós) num modelo, isto é, se eram pontos de junção ou de divisão [26].          

Agrawal et al. 

Estes autores foram os responsáveis por introduzir o conceito de Process Mining no mercado através 

dos produtos MQ Series, atualmente denominados de IBM WebSphere MQ [25]. Foram os criadores 

de um algoritmo que assume que o registo de eventos é constituído por tarefas atómicas
3
. O modelo 

extraído mostra as dependências entre as diversas tarefas mas não indica nada em relação à 

                                                      
2
 A primeira perspetiva abordada no Process Mining foi a de controlo de fluxo (control-flow perspective) 

pelo que a evolução histórica vai ao encontro a esta perspetiva.  
3 Um log de eventos pode conter informação sobre o início e conclusão de uma tarefa (tarefas não 
atómicas) ou pode não conter essa informação (tarefas atómicas) [26].    
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semântica dos nós de junção ou divisão. Para além disso, esta abordagem exige que o modelo alvo 

tenha apenas uma tarefa de início e uma tarefa de conclusão [26].  

Pinter et al. 

O trabalho realizado por Pinter et al., [27], veio no seguimento da abordagem dos autores anteriores. 

A principal diferença é que, neste caso, considera-se que cada tarefa tem um evento inicial e final, 

facilitando a detecção de tarefas duplicadas, o que resulta também na extração de melhores modelos. 

Existem outras diferenças face ao trabalho realizado por Agrawal et al. sendo uma delas relativa ao 

facto de esta abordagem definir as relações de dependência baseando-se em cada instância de 

processo individualmente, ao invés da abordagem anterior [26].   

Herbst et al. 

A abordagem desenvolvida por Herbst et al. [28] destaca-se por ser capaz de lidar com tarefas 

duplicadas. Estes autores desenvolveram três algoritmos: MergeSeq, SplitSeq e SplitPar. 

Resumidamente, estas três técnicas conseguem extrair modelos através de duas etapas. Numa 

primeira fase, é efetuado um beam-search
4
 que produz um diagrama de atividades estocásticas 

(Stochastic Activity Graph - SAG) que retém as dependências entre as diversas presenças presentes 

num log de eventos. Embora apresente as probabilidades associadas a cada dependência, este 

diagrama não contém qualquer informação sobre os nós de divisão ou junção (AND/XOR-split/join). 

Entenda-se por estas probabilidades de transição como a probabilidade de uma tarefa ser seguida de 

uma outra. Nesta fase, é utilizada uma métrica denominada de log-likelihood (LLH) que indica o quão 

bem o modelo expressa o comportamento presente no registo de eventos analisado.  

Na segunda fase, o diagrama SAG é convertido para uma linguagem Adonis
5
 (ADL), usada para 

especificar os modelos de fluxo de trabalho. Esta conversão é feita com o objetivo de serem criados 

modelos de fluxo de trabalho bem definidos. No que diz respeito aos algoritmos, o MergeSeq e o 

SplitSeq são adequados para a extração de modelos de processos sequenciais enquanto o SplitPar 

também consegue extrair modelos de processos concorrentes [26].        

Schimn 

A principal diferença do trabalho realizado por Schimn [29] face aos restantes autores é que este 

foca-se em obter um modelo completo e “mínimo”, isto é, o modelo não generaliza nada para além do 

que esteja presente no log de eventos. Por exemplo, as outras abordagens consideram a existência 

de dois eventos em paralelo caso estes surjam intercalados no log de eventos. Nesta abordagem, 

existem duas possibilidades para esses eventos. Caso os tempos de início e conclusão dos eventos 

se sobreponham, estes são extraídos como paralelos. Caso contrário, estão numa situação de 

intercalação, ou seja, podem ocorrer em qualquer ordem mas não ao mesmo tempo. Na abordagem 

de Schimn, os modelos de processos são extraídos através da definição de um conjunto de axiomas 

que aplicam regras de reescrita na álgebra dos fluxos de trabalho [26]. 

                                                      
4 Algoritmo de busca heurístico. 
5 Ferramenta de Business Process Analysis (BPA) que suporta a gestão de processos baseados numa 
estrutura BPMS [39].  
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Greco et al. 

O trabalho desenvolvido por Greco et al. [30] visa extrair uma árvore hierárquica de modelos de 

processos que descreve o log de eventos através de diferentes níveis de abstração. Na raiz da árvore 

está disposto o modelo mais geral que engloba as características (padrões de sequências) que são 

comuns a todas as instâncias de processos no registo de eventos. As folhas representam os modelos 

de processos para as partições do log de eventos. Os nós que se encontram entre a raiz e as folhas 

da árvore mostram as características dos nós que estão um nível abaixo. Para construir esta árvore, 

os autores obedecem a uma abordagem com duas fases. Inicialmente, é feita a extração de um 

modelo para todo o log de eventos. Uma vez atingida a raiz da árvore, é realizada uma seleção de 

características de forma a agrupar as instâncias de processos no log de eventos em conjuntos 

diferentes. Este processo é repetido para todos os níveis da árvore até que as condições pretendidas 

sejam atingidas. Uma vez construída a árvore, é iniciada a segunda fase.  

Esta etapa é feita de baixo para cima, isto é, começa pelas folhas da árvore até à sua raiz. Por 

exemplo, cada modelo que esteja num determinado nível hierárquico é uma vista abstrata de cada 

modelo do nível hierárquico imediatamente inferior. Desta forma, o modelo superior (maior nível 

hierárquico) detém todas as tarefas que são comuns aos modelos inferiores (menor nível hierárquico) 

e troca as que são afetas apenas a alguns modelos inferiores por tarefas novas. A primeira fase desta 

abordagem está implementada na ferramenta ProM através do plug-in
6
 Disjunctive Workflow Schema 

(DWS) [26].   

Van der Aalst et al. 

Van der Aalst (um dos principais promotores do conceito de Process Mining) et al. [31], [32] 

desenvolveram o algoritmo alpha (Alpha Mining algorithm). A principal diferença desta abordagem 

deriva do facto destes autores provarem quais as classes de modelos que funcionam através da sua 

metodologia. Consideram que o log não tem ruído (dados incorretos ou em falta num log de eventos) 

e está completo face a uma relação sequencial. Assim, esta abordagem indica que se no modelo 

original for executada uma tarefa A imediatamente antes de uma tarefa B, tem que existir uma 

instância de processo no log de eventos que demonstre este comportamento. 

O algoritmo alpha baseia-se através de relações binárias presentes no log. Existem quatro tipos de 

relações: sequencial, causal, paralela, e não relacionada. Quando duas tarefas A e B aparecem uma 

ao lado da outra no log de eventos, então têm uma relação sequencial. Se uma tarefa A for seguida 

de uma tarefa B, e caso a tarefa B não for seguida da A então as duas têm uma relação causal. 

Contudo, caso a tarefa B seja seguida da A então têm uma relação paralela. Por fim, quando duas 

tarefas A e B não tiverem uma relação sequencial então estas não são relacionadas. 

O Alpha Mining algorithm foi inicialmente implementado na ferramenta EMiT, sendo depois parte da 

ferramenta ProM através do α-algorithm plug-in. Para finalizar, é importante realçar que este 

algoritmo não tem em consideração a frequência das relações, verificando apenas se estas existem 

ou não. Esta sua característica é que faz com que o algoritmo alpha não seja robusto ao ruído [26].      

                                                      
6
 Na computação, define-se um plug-in como sendo um componente de um software que adiciona novas 

funcionalidades ao mesmo. 
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Weijters et al.  

A abordagem efetuada por Weijters et al. [33] pode ser vista como uma extensão do α-algorithm. 

Como foi analisado na secção “Van der Aalst et al.”, esta abordagem baseia-se na relação 

sequencial. Contudo, para deduzirem as restantes relações (causal, paralela e não relacionada) é 

considerada a frequência da relação sequencial nos logs de eventos. Por este motivo, esta 

abordagem consegue lidar com o ruído. Segundo [26], o trabalho desenvolvido por estes autores é 

similar ao realizado por Cook et al. Inicialmente implementado na ferramenta Little Thumb, este 

algoritmo foi depois incorporado no software ProM através do plug-in Heuristics miner. 

Van Dongen et al. 

Van Dongen et al. [34]  introduziram uma abordagem para extrair Event-driven Process Chains 

(EPCs) em diversas fases. A primeira etapa consiste na extração de um modelo de processo para 

cada caso presente no log de eventos. Para realizar esta extração, é necessário garantir que cada 

tarefa não aparece mais de uma vez em cada caso. Depois desta fase, o algoritmo deduz as relações 

binárias tal como no caso do α-algotithm. Note-se que estas relações binárias são deduzidas ao nível 

do log de eventos. Baseada nestas relações, esta abordagem constrói então um modelo para cada 

caso do registo de eventos. Numa segunda fase, é feita a agregação dos diversos modelos extraídos 

no primeiro passo. Basicamente, todas as instâncias da mesma tarefa são fundidas. Este algoritmo 

está implementado na ferramenta ProM através do Multi-phase mining plug-in [26], [35].   

Wen et al.    

Wen et al. [36] implementaram duas extensões ao algoritmo Alpha. Com a primeira extensão, o β-

algorithm, já é possível extrair redes de fluxo de trabalho estruturadas (Structured Workflow Nets) que 

contenham pequenos loops. Para isso, esta abordagem assume que as tarefas presentes no log de 

eventos são não-atómicas. Ou seja, verifica-se se os tempos de execução se intersetam para se 

diferenciar as tarefas paralelas dos loops de eventos. O β-algorithm está implementado no software 

ProM através do Tsinghua-alpha algorithm plugin. Na segunda extensão, desenvolveram o α
++

-

algorithm, que também se encontra na ferramenta ProM através do plugin Alpha ++ algorith. 

Manifesto de Process Mining 

Elaborado em 2012 e atualizado em 2015, o Manifesto (declaração pública de princípios e intenções) 

de Process Mining foi escrito por membros e apoiantes do grupo de trabalho IEEE em Process 

Mining, que contempla a maioria dos atuais autores mais reconhecidos na área. O objetivo deste 

grupo visa a promoção da investigação, desenvolvimento, ensino, implementação, evolução e 

compreensão do conceito de Process Mining.  O Manifesto aborda tanto o estado da arte como os 

principais desafios da área em causa. [37] Note-se que nesta última atualização do Manifesto, a 

perspetiva de análise de custo (ver secção 2.6) é a menos evidenciada pelos autores. 
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2.3.2 O conceito de Process Mining 

Como referido anteriormente, os sistemas de informação e os processos operacionais estão cada vez 

mais interligados. Como consequência, são registadas nos SI uma multiplicidade de eventos, 

originando alguns problemas para as empresas aquando da análise da extração de dados. Surge, 

desta forma, o conceito de Process Mining que tem como objetivo o uso de dados de eventos para 

extrair informação relacionada com os processos e descobrir automaticamente um modelo de 

processo através da observação de eventos registados num determinado sistema [38].  

Em [23], o conceito de Process Mining é evidenciado, sendo também enunciada uma das maiores 

tendências das últimas décadas: a mudança de data-orientation para process-orientation. Nas 

décadas de 70 e 80, a maioria dos SI eram construídos no topo do sistema operativo com o objetivo 

de armazenar, recuperar e apresentar informação. Assim, os dados eram o centro do projeto, 

enquanto a modelação de processos era limitada às fronteiras do sistema de informação. Deste modo 

poderiam surgir ineficiências, assim como uma baixa capacidade de resposta e uma má 

compreensão de como as rotinas eram realmente executadas. Foi só na década de 90 que, com o 

aparecimento das técnicas de gestão, a modelação de processos passou a receber maior atenção. 

Esta mudança estimulou a progressão dos Process-Aware Information Systems (PAISs) que podem 

ser identificados ao longo de uma cadeia de valor em sistemas como Enterprise Resource Planning 

(ERP), Workflow Management (WFM), Customer Resource Management (CRM), Business to 

Business (B2B) e Supply Chain Management (SCM). A maioria destes sistemas acompanham a 

execução dos processos de negócio através do registo de grandes quantidades de dados que 

constituem o input para as técnicas de análise de processos, como é o caso do Process Mining [39]. 

De forma a enquadrar o tópico do Process Mining nas suas diversas bases, os subtópicos seguintes 

posicionam o conceito num contexto mais vasto. 

2.3.3 Process Mining e Business Intelligence 

O conceito de Business Intelligence surge como um dos pilares do Process Mining. Foi também no 

início da década de 90 que as ferramentas de Business Intelligence (BI) ganharam popularidade [1]. 

Segundo [2], o conceito de BI pode ser definido como o processo de transformar dados em 

informação e, numa última fase, em conhecimento. Pode igualmente ser visto como uma análise 

ascendente aos dados de uma empresa de forma a ajudar no processo de tomada de decisão, 

auxiliando também os gestores a entenderem o seu negócio e a posicioná-lo num ambiente 

competitivo. 

Com o aparecimento das técnicas de gestão relacionadas com os processos organizacionais, 

materializou-se um novo subdomínio na área de BI: Business Process Intelligence (BPI). O BPI pode 

ser visto como o conjunto de ferramentas integradas que suporta o negócio e os utilizadores de 

tecnologias de informação a gerir a qualidade da execução de processos, ao fornecer diversas 

funcionalidades de análise, previsão, monitorização, controlo e otimização [40]. Em [1], os autores 

afirmam que o Process Mining se encontra na interseção da área de BPI com outros dois domínios: o 

Business Process Analysis (BPA) e o Business Activity Monitoring (BAM). Estes dois últimos 

conceitos podem ser integrados no campo do BPM como indica a Figura 2. 
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Na Figura 2 estão representadas as várias ligações entre vários termos tendo o conceito de Process 

Mining como destaque. De forma a enquadrar melhor cada uma das áreas presentes na Figura 2, 

estão definidos de seguida os principais conceitos: 

 Business Process Intelligence (BPI): Refere-se à aplicação de técnicas de BI aos 

processos de negócio [40]. Neste contexto, o conceito de BI está relacionado com as 

tecnologias e aplicações para a recolha, integração, análise e apresentação da informação de 

negócio; 

 

 Business Process Analysis (BPA): Área cujo objetivo é fornecer conhecimento às 

organizações para poderem entender como é que os seus processos estão a ser realizados. 

Através das ferramentas de BPA é possível às empresas detetar falhas entre o que era 

pretendido e o que é realmente realizado e, deste modo, melhorar os seus processos e 

sistemas de acordo com os seus objetivos estratégicos [4], [41]; 

 

 Business Activity Monitoring (BAM): Solução empresarial que ajuda a monitorizar as 

atividades das organizações. Através de ferramentas BAM é possível analisar os indicadores 

de desempenho de negócio críticos baseados em dados fornecidos em tempo real [42]; 

 

 WorkFlow Management (WfM): Abordagem de fluxo de trabalho que permite definir 

processos de negócio. Um sistema de WfM é um software que fornece uma infraestrutura 

para configurar, executar e monitorizar os fluxos de trabalho de uma organização [42]. 

A sobreposição entre o BPI e o Process Mining deriva da ideia da obtenção de conhecimento dos 

processos após o registo de dados. Contudo, enquanto o objetivo do Process Mining se centra na 

extração de informação relevante dos processos através de técnicas de descoberta, o BPI tem um 

foco maior na análise de indicadores de desempenho predefinidos. 

2.3.4 Process Mining e Business Process Management  

O segundo grande domínio presente na Figura 2 é o Business Process Management. Segundo [38], o 

Process Mining complementa as abordagens já existentes de BPM. O conceito de BPM combina o 

Figura 2 - Process Mining num contexto mais vasto. [1] 
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conhecimento das tecnologias de informação com o conhecimento das diversas ciências da gestão e 

aplica isto aos processos operacionais de negócio [43]. Nos últimos anos, o BPM tem vindo a receber 

uma atenção especial devido ao seu potencial para o aumento de produtividade e redução de custos 

nas empresas. No campo do BPM, os sistemas de informação suportam o ciclo de vida completo dos 

processos de negócio operacionais [1]. Desta forma, o BPM pode ser visto como a extensão do WfM 

uma vez que o BPM cobre todo o ciclo de vida dos processos antes referidos. Enquanto o WfM visa a 

automação dos processos de negócio, o BPM tem um âmbito mais amplo: desde a automação e 

análise de processos até à gestão de processos e modo de trabalho da organização. Ou seja, por um 

lado, o BPM tem como objetivo a melhoria dos processos operacionais de uma empresa, mesmo sem 

a introdução de novas tecnologias. Por exemplo, através da modelação e análise de um processo de 

negócio através da simulação, a gestão da empresa pode obter ideias para a redução dos seus 

custos enquanto aumenta o nível do serviço. Por outro lado, o BPM está associado a um software 

que permite gerir, controlar e auxiliar os diversos processos organizacionais. 

A relação entre o Process Mining e o BPM está representada graficamente na Figura 3 através de 

uma representação sucinta do ciclo de vida do BPM. 

 

 

 

No esquema da Figura 3 o ciclo de vida do BPM surge resumido em quatro etapas: o projeto, a 

configuração do sistema, a execução e o diagnóstico. No âmbito do BPM, e recordando a Figura 2, 

surge o conceito de Business Process Analysis, que é responsável pelo diagnóstico dos processos já 

finalizados. Por outro lado, quando se procura uma gestão de desempenho dos processos em tempo 

real emerge o conceito de Business Activity Monitoring. Como já foi verificado, as ferramentas BAM 

consistem em aplicações do tipo dashboard que permitem monitorizar os processos de negócio de 

uma determinada instituição em tempo real [1]. 

Figura 3 - Process Mining representado no ciclo de vida do BPM [1]. 
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Em contraste com os conceitos de BPA e BAM, que se focam na obtenção de estatísticas em dados 

agregados, o Process Mining está situado num nível mais profundo de detalhe através da análise 

aprofundada dos caminhos exatos da etapa execution do ciclo de vida antes representado [1]. 

2.4 Log de Eventos  

A evolução do mundo digital, proporcional ao crescimento dos processos em organizações, permite o 

registo e análise de eventos em massa, sendo o objetivo do Process Mining a exploração dos dados 

desses eventos de forma proveitosa para se compreender os processos, identificar pontos de 

estrangulamento, antecipar problemas, registar violações de regras, recomendar medidas ou ainda 

agilizar processos [38], [44]. 

Entenda-se um log de eventos como sendo o processo de registo de eventos relevantes num sistema 

computacional. Ou seja, trata-se de um registo do histórico do fluxo de informação e respetivas 

interações entre colaboradores e recursos para a execução de um conjunto de atividades no âmbito 

de um processo de negócio. Uma vez que existe uma multiplicidade de ferramentas que geram e 

mantêm estes registos, é necessário que estes sejam mantidos pelos SI em conformidade com uma 

estrutura padronizada para que possam ser devidamente analisados. No âmbito do Process Mining, a 

ferramenta ProM suporta dois formatos para os registos de eventos: Mining eXtensible Markup 

Language (MXML) e eXtensible Event Stream (XES). O formato XES, mais atual, foi selecionado pela 

IEEE Task Force on Process Mining como sendo a linguagem padrão. Existem diversas ferramentas 

para extrair os registos de eventos das suas diversas fontes como são exemplos o XESame, o 

ProMimport e o Nitro [38]. 

O ponto de partida do Process Mining é um log de eventos, onde todas as técnicas partem com o 

pressuposto que é possível registar sequencialmente diversos eventos de tal forma que cada evento 

representa uma atividade e está relacionado com um caso particular. Para um correto entendimento 

destes conceitos, é importante definir como é constituído um registo de eventos. Na Tabela 1 é 

possível ver um extrato de um registo de eventos constituído pelos inputs mais comuns [44]. 

Tabela 1 - Exemplo de um extrato de registo de evento. (Adaptado de [38]) 

ID Caso ID Evento 

Propriedades 

Ref. Temporal Atividade Recurso Custo 

1 

35654423 30-12-2010:11.02 Registar pedido Pete 50 

35654424 31-12-2010:10.06 Examinar minuciosamente Sue 400 

35654425 05-01-2011:15.12 Verificar bilhete Mike 100 

35654426 06-01-2011:11.18 Decidir Sara 200 

35654423 07-01-2011:14.24 Rejeitar Pedido Pete 200 

      

2 
35654483 30-12-2010:11.32 Registar pedido Mike 50 

35654485 30-12-2010:12.12 Verificar bilhete Mike 100 

... ... ... ... ... ... 
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Entenda-se um processo como sendo um conjunto de casos. Os casos, também denominados de 

instâncias de processos, são constituídos por vários eventos que representam atividades específicas 

(i.e., etapas bem definidas num processo). Para além da atividade, cada evento pode ser 

caraterizado por diversas propriedades como é o caso da referência temporal, os recursos utilizados 

e o custo associado, representadas na Tabela 1. 

As várias propriedades que constituem os eventos são necessárias mediante o âmbito das avaliações 

requeridas para os processos. Ou seja, para uma avaliação do desempenho de uma organização é 

importante que se registem as referências temporais. Por outro lado, se uma empresa necessitar de 

avaliar o comportamento e eficiência dos seus colaboradores é essencial que a cada registo de 

evento esteja alocado um determinado recurso [38].  

No entanto, este tema será analisado com maior detalhe num tópico seguinte acerca das perspetivas 

do Process Mining. De seguida, serão introduzidas as várias vertentes do Process Mining. 

2.5 Vertentes do Process Mining  

A disciplina de Process Mining pode ser dividida em três tipos: descoberta, conformidade e extensão. 

Como se pode verificar através da Figura 4, os registos de eventos podem ser usados para executar 

cada um destes três tipos. No tipo descoberta, as várias técnicas de Process Mining utilizam apenas 

um conjunto de registo de eventos para produzir um modelo sem necessitar de qualquer outra 

informação (ver Figura 7). Dependendo da técnica utilizada, é gerado um modelo de processo, sendo 

este representado por uma rede de Petri, através de Business Process Modeling Notation (BPMN), 

um EPC ou através de um diagrama de atividade de Unified Modeling Language (UML) [38].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida, estão descritos sucintamente dois dos principais exemplos de notações de modelos de 

processos de negócio. 

Figura 4 - Enquadramento dos três tipos de Process Mining: descoberta, conformidade e extensão. [44] 
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Redes de Petri: Este tipo de notação é uma das mais conhecidas para especificar modelos de 

processos que sejam caraterizados por casos bem definidos e pouco ambíguos. As redes de Petri 

não consideram o ambiente envolvente de um processo de negócio, ou seja, todos os aspetos para 

além da perspetiva funcional de controlo de fluxo não são abrangidos [45]. Como se pode verificar na 

Figura 5, as redes de Petri são constituídas por nós de posição, nós de transição e arcos de ligação.  

 

 

 

 

 

 

 

Os nós de posição são representados por círculos, as transições por quadrados e os arcos de ligação 

são ilustrados através de setas. Só quando é despoletado um disparo (token) num nó de posição é 

que se dá início à atividade [45].   

 

BPMN: A Business Process Modeling Notation, propriedade do Object Management Group, é outra 

notação para modelar processos de negócio, que se baseia numa técnica de fluxograma muito 

semelhante aos diagramas de atividade UML. A BPMN utiliza um conjunto de ícones padrão para 

representar os diversos processos, facilitando o entendimento do utilizador. O objetivo principal da 

BPMN é fornecer uma notação padrão que seja facilmente entendida por todos os intervenientes do 

negócio, desde os analistas que definem os processos até aos gestores de negócio que monitorizam 

os processos da organização. Deste modo, como se pode verificar pela Figura 6, a notação BPMN é 

bastante intuitiva para todos os colaboradores de uma organização, mesmo representando a 

semântica complexa de alguns processos [45].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Exemplo de uma rede de Petri que representa um caso de um processo [45] 

Figura 6 - Diagrama de um modelo de processo representado através da notação BPMN [45]. 
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O segundo tipo presente na Figura 4 é a conformidade. Neste caso, as técnicas de Process Mining 

comparam modelos de processo existentes com um conjunto de registos de eventos do mesmo 

processo. Como indica a Figura 7, neste tipo são dados como inputs um registo de eventos e um 

modelo já existente dos quais resulta um diagnóstico como output [44]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A verificação de conformidade pode ser utilizada para averiguar se o processo descrito através dos 

registos de eventos está alinhado com o modelo ou vice-versa. [38]. Por exemplo, considere-se um 

modelo de processo que indique que as ordens de compra necessitam de duas verificações. Através 

deste tipo de Process Mining, pode ser efetuada uma análise ao log de eventos para verificar se esta 

regra está a ser ou não cumprida [38]. No entanto, podem ser considerados outros tipos de modelos 

para além das regras de negócio como pode ser o caso dos modelos processuais ou organizacionais 

ou até mesmo as próprias leis [44].   

Para [3], [46], a verificação de conformidade pode ser utilizada para detetar, localizar e explicar 

desvios presentes nos processos e, numa segunda fase, medir o seu impacto. Em [47], os autores 

corroboram esta ideia, indicando que este tipo de Process Mining pode ser utilizado para auditar os 

processos, uma vez que se compara na realidade com os diversos modelos. Acrescentam ainda que 

a verificação de conformidade pode ser usada com o intuito de avaliar os processos de descoberta. 

Uma vez que este tipo de Process Mining recebe um modelo e um registo de eventos como inputs, 

são considerados quatro parâmetros que fazem a comparação entre os dados de entrada: aptidão, 

simplicidade, precisão e generalização. Um modelo com uma boa aptidão (fitness) permite a maior 

parte dos comportamentos observados no registo de eventos, ou seja, quanto melhor reproduzir o 

que está representado nos registos de eventos maior aptidão tem o modelo. Relativamente ao 

segundo parâmetro, quanto mais simples for o modelo que conseguir explicar o comportamento 

registado no log de eventos, melhor é o modelo. Embora o modelo deva ser simples, não é 

apropriado que este permita apenas o comportamento exato registado nos logs de eventos. Note-se 

que um registo de eventos tem apenas comportamentos tipo (exemplos) e que existem ações nunca 

antes registadas. Um modelo é preciso quando não permite demasiado comportamento fora do 

expectável. Define-se como “underfitting” um modelo que seja pouco preciso. Contudo, o modelo 

deve generalizar, ao invés de restringir comportamentos que não sejam idênticos aos dos logs de 

Figura 7 - Inputs e Outputs dos três tipos de Process Mining: (a) descoberta, (b) verificação de 
conformidade, e (c) extensão [44]. 
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eventos. Neste caso, um modelo que não generalize carateriza-se como “overfitting” [38], [48]. Como 

se pode concluir, os quatro parâmetros descritos anteriormente são contraditórios pelo que um 

modelo deve obedecer a todos eles de forma equilibrada. 

Um outro tipo de Process Mining é a extensão, onde as diferentes técnicas complementam ou 

aperfeiçoam um modelo de processo existente usando informação sobre um processo descrito num 

conjunto de log de eventos. Como se pode ver através da Figura 7 os inputs dos tipos de extensão e 

verificação de conformidade são iguais. Contudo, enquanto a verificação de conformidade determina 

o posicionamento entre o modelo e a realidade, a extensão tem como objetivo complementar ou 

aperfeiçoar o modelo fornecido à priori [38]. 

Através deste tipo de Process Mining, para além de ser possível efetuar uma reparação a um modelo 

(modificar um modelo para estar mais de acordo com a realidade), é também possível adicionar uma 

nova perspetiva ao modelo enriquecendo o registo de eventos com dados [46]. 

2.6 Perspetivas do Process Mining  

A disciplina de Process Mining abrange diferentes perspetivas. Em [38], van der Aalst afirma que o 

Process Mining pode surgir numa perspetiva de controlo de fluxo (control-flow), numa perspetiva 

organizacional, numa perspetiva de caso ou ainda numa perspetiva temporal. 

A perspetiva de controlo de fluxo centra-se na ordenação das atividades. O objetivo desta perspetiva 

é encontrar uma boa caracterização de todas as sequências possíveis dentro de um processo. A 

perspetiva organizacional foca-se na informação relacionada com os recursos que surgem nos 

registos de eventos, ou seja, quais os autores (pessoas, sistemas, funções, departamentos, entre 

outros) envolvidos e como é que se relacionam. Desta forma, o objetivo passa por descrever a rede 

social assim como estruturar a organização através da classificação de pessoas em termos de 

funções e unidades organizacionais. A perspetiva de caso focaliza-se em aspetos de casos de 

processo. Um caso, para além de ser caracterizado pelo seu percurso no processo ou pelos atores 

que o executam, pode igualmente ser caracterizado por valores descritos nos dados. Por exemplo, se 

um caso representa uma ordem de reposição de stock, poderá ser interessante saber qual é o 

fornecedor ou o número de produtos encomendados. Por fim, a perspetiva temporal diz respeito à 

calendarização e à frequência dos eventos. Uma vez que os eventos podem ser registados com uma 

referência temporal é possível descobrir pontos de estrangulamento, medir os níveis de serviço, 

monitorizar a utilização de recursos ou até prever o tempo de processamento necessário para a 

conclusão de casos existentes. 

Contudo, só recentemente é que estas três perspetivas se tornaram as principais do Process Mining. 

Por exemplo, em [39], a perspetiva temporal estava considerada na perspetiva de controlo de fluxo. 

Para além desta perspetiva, consideravam também a perspetiva organizacional, a perspetiva de 

informação e a perspetiva de aplicações. A perspetiva de informação foca-se no controlo e produção 

de dados enquanto a última lida com as aplicações que são usadas para executar as diferentes 

tarefas. 
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Note-se que existem diferentes definições para as perspetivas. Por exemplo, em [4], a perspetiva 

temporal é denominada de perspetiva de desempenho e a perspetiva de caso é denominada por 

perspetiva de dados. Pode afirmar-se que na maioria da literatura da área os autores referem-se ao 

Process Mining introduzindo apenas três principais perspetivas: a de processo ou controlo de fluxo, a 

organizacional e a de caso [35], [49]–[53]. Contudo, como visto na subsecção 1.3, o estudo que será 

efetuado nesta dissertação incidirá nas três seguintes perspetivas: organizacional, desempenho e 

custo. 

Um dos objetivos principais da análise a desenvolver no caso de estudo da dissertação passa pela 

análise de dados relativos aos processos organizacionais, para que num futuro próximo seja possível 

desenvolver uma solução que disponibilize aos decisores das entidades de Saúde evidências factuais 

que lhes permitam atuar junto das causas estruturais ao nível do processo, de forma a identificar e 

combater ineficiências, de forma sustentada, sem comprometer o nível de qualidade dos serviços 

administrados. Deste modo, ao identificar-se os padrões de estrangulamento e de consumo de 

recursos será possível introduzir alterações aos processos com vista a testar e implementar políticas 

de redução de custos e de melhoria contínua [54]. De seguida, são explicados quais os objetivos de 

cada perspetiva de forma a cumprir os objetivos propostos.  

2.6.1 Organizacional  

O objetivo desta perspetiva está na análise dos logs de eventos para extrair informação sobre os 

recursos envolvidos (pessoas, sistemas, funções, responsabilidades, serviços ou departamentos 

envolvidos) e como é que estes se relacionam entre si durante a execução dos processos. Deste 

modo, visa-se verificar qual o papel de cada ator na estrutura organizacional da empresa. Pretende-

se também apurar responsabilidades pela execução das atividades dos processos por cada um dos 

intervenientes. 

Como verificado anteriormente, a perspetiva organizacional é umas das mais estudadas e 

referenciadas pela literatura da área do Process Mining. Nesse sentido, já existem diversas técnicas 

desenvolvidas para estudar especificamente esta diretriz. Esses algoritmos estão enumerados mais à 

frente na Tabela 3 destacados com a moldura de cor verde. 

2.6.2 Desempenho 

O foco desta perspetiva está na análise do desempenho e frequência de eventos, sendo que os 

eventos são anotados com referências temporais permitindo, deste modo, descobrir pontos de 

estrangulamento, medir os vários níveis de serviço, monitorizar a utilização dos recursos e prever 

qual o tempo de processamento necessário para a conclusão de casos existentes. 

Embora não tenha tanta ênfase como a perspetiva organizacional, a perspetiva de desempenho 

dispõe igualmente de algumas técnicas já desenvolvidas, destacadas com a cor amarela na Tabela 3. 

2.6.3 Custo  

O principal objetivo desta perspetiva está na monitorização da execução de atividades com vista à 

determinação do custo total de cada instância de processo, sendo para isso necessário encontrar 
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uma boa caracterização dos fluxos das organizações, bem como determinar uma estimativa precisa 

sobre o custo de cada atividade.  

Contrariamente às últimas perspetivas, a perspetiva de custo ainda não foi muito desenvolvida, o que 

resulta na escassez de técnicas de Process Mining que visam esta análise de custo. Deste modo, é 

nesta perspetiva que se encontram os maiores desafios em relação à análise que irá ser efetuada no 

caso de estudo deste trabalho.   

2.6.4 Exemplo da aplicação das perspetivas num log de eventos 

Como se pode verificar pela Tabela 2 o log de eventos é constituído por 5 casos, 19 eventos, 5 

atividades e 5 autores. Para além destes dados, está também presente uma referência temporal 

inerente a cada evento. O registo de eventos mostra que são executadas as atividades A, B, C e D 

para os casos 1, 2, 3 e 4. No caso 5 são apenas executadas as atividades A, E e D. Verifica-se 

também que cada caso começa pela atividade A e termina com a atividade D. Com toda a informação 

presente na Tabela 2 e assumindo a integridade do registo de eventos (i.e., assumindo que os casos 

são representativos e formam um subconjunto suficientemente grande para representar os possíveis 

comportamentos) é possível deduzir o modelo de processo representado na Figura 8(a). 

 
Tabela 2 - Registo de eventos (adaptado de [35]). 

ID Caso Atividade Autor Ref. Temporal ID Caso Atividade Autor Ref. Temporal 

Caso 1 A John 9-3-2004:15.01 Caso 5 A Sue 10-3-2004:13.05 

Caso 2 A John 9-3-2004:15.12 Caso 4 C Carol 11-3-2004:10.12 

Caso 3 A Sue 9-3-2004:16.03 Caso 1 D Pete 11-3-2004:10.14 

Caso 3 B Carol 9-3-2004:16.07 Caso 3 C Sue 11-3-2004:10.44 

Caso 1 B Mike 9-3-2004:18.25 Caso 3 D Pete 11-3-2004:11.03 

Caso 1 C John 10-3-2004:9.23 Caso 4 B Sue 14-3-2004:11.18 

Caso 2 C Mike 10-3-2004:10.34 Caso 5 E Clare 17-3-2004:12.22 

Caso 4 A Sue 10-3-2004:10.35 Caso 5 D Clare 18-3-2004:14.34 

Caso 2 B John 10-3-2004:12.34 Caso 4 D Pete 19-3-2004:15.56 

Caso 2 D Pete 10-3-2004:12.50 - - - - 

 

O modelo está representado segundo uma rede de Petri e mostra que o processo começa com a 

atividade A e termina com a atividade D. Depois de se executar a atividade A existe a opção de se 

executar a tarefa B e C em simultâneo ou simplesmente a atividade E. Entenda-se que para este 

exemplo diz-se que duas atividades se podem realizar simultaneamente se aparecerem sem ordem 

no registo de eventos. 

Na Figura 8(a) não existe nenhuma informação em relação aos autores de cada atividade. Contudo, 

como se pode verificar pela Tabela 2 existem dados sobre os colaboradores que realizam cada 

atividade. Por exemplo, é possível verificar que a atividade A é realizada ou pelo John ou pela Sue e 

a atividade B é executada pelo John, pela Sue, pelo Mike e pela Carol. Toda esta informação está 
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condensada na Figura 8(b) através de um diagrama. Esta informação pode igualmente ser usada 

para “adivinhar” ou “descobrir” estruturas organizacionais. Por exemplo, na Figura 8(b) está também 

representada uma suposição da existência de três papéis neste processo: X, Y e Z. Neste caso, para 

a execução da tarefa A seria necessário o papel X que pode ser desempenhado ou pelo John ou pela 

Sue. O papel Y diz respeito às atividades B e C que estão à responsabilidade do John, da Sue, do 

Mike e da Carol. Por fim, o papel Z está relacionado com as atividades D e E sendo o Pete e a Clare 

os responsáveis por este papel. Note-se que neste caso existem apenas cinco casos no registo de 

eventos e estas escolhas nos papéis podem parecer arbitrárias mas, com uma maior quantidade de 

dados, estas inferências podem identificar os principais papéis existentes dentro de uma organização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 8(c) surge também no seguimento da perspetiva organizacional e mostra o trabalho 

transferido entre os colaboradores deste processo. Analisando os dados da Tabela 2 verifica-se que 

embora a Carol e o Mike possam executar as mesmas atividades (B e C), o Mike trabalha sempre 

com o John (casos 1 e 2) enquanto a Carol trabalha sempre com a Sue (casos 3 e 4). É provável que 

a Carol e o Mike tenham o mesmo papel neste processo, mas este pequeno
7
 log de eventos (Tabela 

2) sugere que o John não trabalha com a Carol e a Sue não trabalha com o Mike. Estes exemplos 

mostram que o log de eventos pode ser usado para obter relações entre os autores das diferentes 

                                                      
7 

A quantidade de dados no log de eventos (Tabela 2) é muito reduzida para se fazerem suposições 
precisas.  

(a) Estrutura de controlo de fluxo expressa através de uma rede de Petri. 

(b) Estrutura organizacional expressa através de um 

diagrama  atividade-papel-autor. 

(c) Sociograma baseado na transferência de 

trabalho. 

Figura 8 - Resultados de Process Mining para a perspetiva de controlo de fluxo (a), organizacional (b e c) baseados na 
Tabela 2. [53] 
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atividades, resultando dessa forma o sociograma representado na Figura 8(c). Cada nó representa 

um dos 6 autores e cada arco indica a transferência de trabalho entre os colaboradores. Considera-se 

que existe transferência de trabalho de um autor1 para um autor2 se, para o mesmo caso, uma 

atividade realizada pelo autor1 for imediatamente seguida por uma atividade realizada pelo autor2. 

No caso do log de eventos da Tabela 2, existe transferência de trabalho por parte do John para o 

Mike nos casos 1 e 2. O sociograma mostra também que existe trabalho transferido para o Pete mas 

este, por sua vez, nunca transfere trabalho para nenhum dos seus colegas. Já o Mike, apenas 

interage com o John enquanto a Carol só permuta trabalho com a Sue. A Clare é a única 

colaboradora que transfere trabalho para si própria.  

Para além das perguntas “Como?” e “Quem?” habitualmente relacionadas com as perspetivas de 

controlo de fluxo e organizacional, respetivamente, existe a terceira pergunta relacionada com a 

perspetiva de caso: “O quê?”. A perspetiva de caso não foi abordada neste exemplo uma vez que 

apenas se torna interessante o seu estudo aquando da existência de mais dados sobre cada evento. 

Esta última perspetiva aborda cada caso como um todo e visa estabelecer relações entre as várias 

propriedades do caso (atividades, autores, dados gerais) [35], [53].  

2.7 Algoritmos e técnicas de Process Mining 

De forma a atingir os objetivos do Process Mining é necessário o uso de diversas técnicas para a 

análise dos log de eventos. Como analisado anteriormente, os algoritmos podem ser agrupados 

mediante a sua perspetiva. 

A perspetiva de controlo de fluxo é a que dispõe de mais técnicas desenvolvidas, destacando-se o 

Alpha Mining Algorithm como sendo o mais promissor. Este algoritmo obtém modelos de processo 

(redes de Petri) através de registos de eventos, sendo esse modelo o reflexo do processo atual 

observado através de execuções reais [55]. Este algoritmo permite que o utilizador se foque mais no 

fluxo do processo em vez de analisar todos os detalhes do comportamento que surgem no log de 

eventos [33]. No entanto, o algoritmo simplesmente estabelece um conjunto de relações entre tarefas 

e assume que o registo de eventos está completo, isto é, todos os comportamentos passíveis de 

acontecer estão presentes. Desta forma, o Alpha Mining Algorithm apresenta algumas debilidades 

uma vez que não é tolerante ao ruído e não consegue lidar com tarefas duplicadas [56]. Já o 

algoritmo Heuristic Miner consegue lidar com o ruído e com exceções uma vez que expressa apenas 

o comportamento mais frequente do processo, ou seja, foca-se no fluxo principal do processo em vez 

de no comportamento detalhado que aparece no registo de eventos [33]. 

Na perspetiva organizacional o algoritmo Social Network miner analisa o log de eventos e determina a 

rede social dos participantes no processo, permitindo a identificação de papéis e interações dentro da 

organização. Já o algoritmo Organizational miner extrai a informação do registo de eventos que 

contém informação do criador de cada evento e apresenta um gráfico que associa atividades a 

utilizadores [57].  

Para uma avaliação de desempenho é possível encontrar técnicas como a Basic performance 

analysis que visa calcular valores de desempenho e apresentá-los de várias formas (por exemplo, 
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através de gráfico de barras). A técnica Dotted Chart consiste na representação gráfica dos eventos 

através de pontos. No eixo vertical são representadas diferentes instâncias e no eixo horizontal as 

referências temporais do eventos [38]. 

Na Tabela 3 estão sumarizados alguns dos principais algoritmos destacados pela literatura da área. 

De forma a realçar as perspetivas de cada algoritmo, estas estão representadas através das quatro 

molduras coloridas: a cinzento a perspetiva de controlo de fluxo ou de processo, a verde a perspetiva 

organizacional, a amarelo a perspetiva de desempenho, e a grená a perspetiva de dados. 

    

No âmbito deste trabalho existem alguns algoritmos mais apropriados face às necessidades do 

problema. Ou seja, ao analisar os dados de um registo de eventos de uma unidade de Saúde, lida-se 

com logs de eventos muito elaborados, onde existem muitas atividades distintas ao longo dos 

diversos casos. Deste modo, existem técnicas mais indicadas para lidar com este tipo de problemas, 

como é o caso dos algoritmos apresentados de seguida. Note-se, no entanto, que existem muitos 

outros algoritmos apropriados mas serão alvo de análise numa secção mais avançada do documento. 

2.7.1 Fuzzy miner 

O Fuzzy miner é um dos algoritmos mais indicados para quando existem dados complexos e não 

estruturados nos logs de eventos ou quando se pretende simplificar o modelo analisado de forma 

interativa. Este algoritmo foi o primeiro a ser desenvolvido para resolver especificamente problemas 

Tabela 3 - Matriz com vários algoritmos referenciados por autores da área do Process Mining alocados à sua 
perspetiva correspondente. (Legenda dos algoritmos da esquerda para a direita: α-algorithm, Heuristics miner, 
Fuzzy miner, Genetic Miner, Damped Working Set (DWS), α++-algorithm, Petrify Miner, Duplicate Genetic 
algorithm, Region Mining algorithm, Control Flow miner, Multiphase miner, Social Network miner, Organizational 
Model miner, Performance Analysis with Petri Net, Dotted Chart, Decision Miner)    
 

[4] 

[56] 

[55] 

[64] 

[66] 

[80] 

[52] 
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que contenham um elevado número de atividades e que tenham um comportamento não regular. Ou 

seja, problemas onde não seja visível um grande número de sequências padrão. Este algoritmo utiliza 

métricas de significância e de correlação para simplificar de forma interativa o modelo de processo 

num nível de abstração desejado. As métricas de significância medem o nível de interesse que o 

utilizador tem nos eventos (por exemplo, através da frequência com que aparecem no log de 

eventos). Por outro lado, as métricas de correlação determinam o quão relacionados estão os 

eventos para que, caso sejam muito relacionados, possam ser agregados [56]. 

2.7.2 Social network miner 

No seguimento da perspetiva organizacional, este algoritmo permite a identificação de papéis e 

interações dentro de uma organização [38]. Para isso, esta técnica cria uma rede social baseada nos 

critérios pretendidos pelo utilizador, como se pode verificar através da Figura 9. Deste modo, o Social 

Network miner permite, por exemplo, verificar quem é que trabalha com quem ou até mesmo quem é 

que entrega mais trabalho realizado [56].    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3 Organizational miner 

Este algoritmo que também surge na perspetiva organizacional, elabora um diagrama que associa as 

diversas atividades de um processo aos seus autores. O Organizational miner pode ser usado para 

descobrir quais os autores que realizam tarefas idênticas para que se possam agregar estes recursos 

em papéis. Na Figura 10 está representado um exemplo da aplicação deste algoritmo [58]. 

Figura 9 - Exemplo da aplicação Social network miner (baseado na transferência de 
trabalho entre trabalhadores) na ferramenta ProM6 [38]. 
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2.7.4 Basic performance analysis 

Um dos plugins mais indicados para este estudo é o Performance analysis with Petri Nets. Com esta 

técnica é possível analisar uma organização segundo uma perspetiva de desempenho. É possível 

calcular informação básica de gestão como é o caso do tempo médio da execução dos processos, o 

tempo de espera entre atividades, entre outros. Por exemplo, na Figura 11 estão representados os 

valores de desempenho de um dado processo através de gráficos circulares. Cada gráfico mostra o 

tempo médio em horas que cada colaborador demora a executar as suas tarefas [59].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Resultado da aplicação do Organizational Miner através da relação entre atividades e autores [61] 

Figura 11 - Exemplo da aplicação do Basic Performance Analysis no ProM [59] 
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2.7.5 Dotted chart 

Similar com um diagrama de Gantt, o Dotted chart ilustra as diferentes etapas de processo ao longo 

do tempo. Também usado para analisar o desempenho das organizações, este algoritmo resulta na 

apresentação de um gráfico como o sugerido na Figura 12. 

 

 

Na Figura 12 está representado o processo por onde passam todos os utentes até serem operados. 

No eixo vertical estão associados os vários casos ou instâncias de processo enquanto o eixo 

horizontal representa uma linha temporal. Neste caso, verifica-se que o tempo que cada utente 

espera até ser operado é muito variável. Pode, no entanto, identificar-se três grupos distintos [60].  

2.8 Desafios no Process Mining 

Para caracterizar os problemas no Process Mining é pertinente ter uma noção das características dos 

casos, dos eventos e da sua relação num log de eventos – Figura 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta análise é necessária uma função que mapeie todos os eventos e na sua classe respetiva ē. 

Por exemplo, na descoberta de processos de controlo de fluxo, assume-se que cada evento é 

Figura 12 - Dotted chart que demonstra o processo pelo qual passam os utentes de um hospital na Holanda até 
serem operados [78]. 

Figura 13 - Os casos e eventos podem ter atributos e cada evento só pode estar associado a um único caso [61]. 
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classificado baseado na sua atividade. Considere-se um caso onde foram registados n eventos: e1, 

e2,... en. Esta instância de processo tem o trace ē1, ē2,… ēn associado. Se se classificarem as 

atividades pelo seu nome, o trace corresponde à sequência de atividades. Caso contrário, se se 

classificarem os eventos segundo os recursos utilizados, o trace pode corresponder a uma sequência 

de nomes dos colaboradores. Considere-se ß como sendo o conjunto de atividades (classes de 

eventos) num registo de eventos [61].     

Quando as técnicas de Process Mining são aplicadas a processos de fluxo de trabalho bem 

estruturados obtêm-se resultados claros e de fácil interpretação. Contudo, quando os investigadores 

aplicaram os mesmos algoritmos a processos do mundo real descobriram que os resultados não 

eram tão elucidativos e úteis como os encontrados em condições de controlo em laboratório. Nesse 

momento, encontraram processos complexos e de elevada dimensão, difíceis de serem lidos e 

interpretados. Em ambientes não estruturados, onde os processos são caracterizados por terem uma 

grande variabilidade no seu comportamento, os modelos que resultam das técnicas de Process 

Mining são, habitualmente, muito grandes e com muitos arcos. A este tipo de modelos dá-se o nome 

de “spaghetti models”. A Figura 14 mostra um exemplo de um modelo “spaghetti” que descreve um 

processo real de tratamento de doentes, presenciado num hospital. Note-se que, embora tenha sido 

utilizado o algoritmo Heuristic miner (elimina as exceções presentes no registo de eventos, utilizando 

apenas o comportamento mais frequente do processo), não é possível tirar conclusões úteis devido à 

complexidade dos seus diagramas. Contudo, o próprio log de eventos pode constituir também um 

problema na análise dos processos, como será analisado de seguida [51]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Exemplo de um modelo “spaghetti” relativo a um processo de tratamento de 
pacientes com dois fragmentos ampliados progressivamente. (Adaptado de [51]) 
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Em [61], sugere-se que os problemas e desafios relativos à análise de registos de eventos se devem, 

maioritariamente, às seguintes causas: 

 Características dos processos: Esta categoria diz respeito aos desafios que advêm das 

características dos processos como a heterogeneidade, a variabilidade e até mesmo a sua 

elevada dimensão. 

 Qualidade do registo de eventos: Esta classe lida com problemas que resultam de questões 

relacionadas com a qualidade do log de eventos. 

2.8.1 Características dos processos 

Como se pode verificar com na Figura 15, através de um log de eventos é possível extrair vários 

indicadores como é o exemplo do número de casos (number of cases), a média de eventos por caso 

(average number of events per case) ou até mesmo o número de atividades únicas (number of unique 

activities). Dependendo da forma como estes indicadores se manifestem, é possível que se criem 

vários desafios através da elevada granularidade de eventos, da heterogeneidade de casos, do 

elevado volume de dados ou de desvios de conceitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantidade volumosa de dados em casos ou eventos 

 

Atualmente, verifica-se um aumento sem precedentes da quantidade de dados provenientes de uma 

grande variedade de fontes e sistemas através de diversos domínios e aplicações. O caso dos 

sistemas de alta tecnologia, como são exemplo os sistemas médicos, podem produzir uma grande 

quantidade de dados uma vez que, tipicamente, capturam eventos de baixo nível. Os low-level 

events, como são designados, podem consistir em eventos executados por componentes do próprio 

sistema, eventos de rede/comunicação ou até mesmo eventos criados através da leitura de sensores 

ao indicarem o estado de algum dos componentes. Cada evento atómico presente neste tipo de 

ambiente tem um tempo de vida reduzido e podem ser acionadas centenas de eventos num curto 

intervalo de tempo (i.e., a média de eventos ou o número de casos podem ser valores da ordem dos 

milhões). 

Figura 15 - Características de um processo manifestadas no registo de eventos. [61] 
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Por exemplo, os motores a jato da Boeing podem produzir 20 terabytes (TB) de informação 

operacional por hora. Considerando um voo transatlântico, um avião de quatro motores pode gerar 

640 TB de dados [62]. Com o intenso crescimento dos dados registados digitalmente surgiu o termo 

Big Data
8
. O Process Mining tornou-se ainda mais relevante com o aparecimento da era Big Data 

uma vez que a complexidade dos dados exige o uso de ferramentas que encontrem os dados 

realmente úteis ou até mesmo informação que esteja oculta. No entanto, com este tipo de dados, as 

técnicas existentes não são capazes de obter os resultados desejados, pelo que existe a necessidade 

de investigar e melhorar algoritmos e outros aspetos do Process Mining [61].  

 

Heterogeneidade de casos – Elevado número de sinais distintos 

 

A maioria dos processos existentes nas organizações é flexível, resultando em registos de eventos 

que contêm um leque de cenários heterogéneos com comportamentos desiguais e não estruturados 

(i.e., número de traces distintos muito elevado). Outra causa da heterogeneidade prende-se ao facto 

dos processos operacionais estarem em constantes mudanças ao longo do tempo de forma a 

estarem adaptados às novas circunstâncias. Embora seja conveniente registar o cenário de cada 

caso em particular, é também inviável registar todas as variações possíveis.  

Por exemplo, os sistemas médicos que apoiam os procedimentos de uma unidade de Saúde lidam 

com centenas de potenciais variações. Estas variações geram heterogeneidade no log de eventos e, 

quando estes são analisados por um algoritmo de descoberta de processo, por exemplo, são 

geralmente produzidos modelos de processos incompreensíveis do tipo “spaghetti”.  

De forma a contornar este problema surgiu o conceito de clustering. Neste caso, a ideia base do trace 

clustering é dividir um log de eventos em subconjuntos de casos homogéneos [30]. Deste modo, é 

expectável que a análise a estes subconjuntos melhore a compreensão dos resultados do Process 

Mining. No entanto, embora seja uma técnica de sucesso, os especialistas da área consideram que 

se trata ainda de uma opção muito subjetiva, sendo importante para o futuro que exista uma maior 

objectividade na divisão dos registos de eventos [61]. 

 

Granularidade de eventos – Elevado número de atividades distintas 

 

Os processos que são definidos através de um elevado número de atividades criam registos de 

eventos muito granulares (fine-granularity). O conceito de fine-granularity está relacionado com os 

logs de eventos de sistemas de alta tecnologia que correspondem a declarações automáticas dos 

softwares que suportam os sistemas de informação. Nos processos de Saúde, por exemplo, pode 

verificar-se a existência de eventos relacionados com testes de laboratório muito granulares 

juntamente com procedimentos cirúrgicos menos granulares. 

As técnicas de Process Mining têm dificuldade em lidar com registos de eventos muito granulares. 

Por exemplo, os modelos de descoberta de processos são tipicamente do tipo “spaghetti”. Para um 

                                                      

8
 Informação de grande volume, velocidade e variedade que procura formas inovadoras e rentáveis para 

processar informação para uma melhor perceção e tomada de decisão. [42]  
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log com |ß| classes de eventos (atividades), um modelo de processo simples pode ser visto como 

sendo um diagrama que contém |ß| nós. Estas representações gráficas podem tornar-se rapidamente 

inadequadas para a perceção humana e sistemas cognitivos mesmo que só tenham algumas 

dezenas de nós [63]. Este problema é ainda agravado caso os diagramas sejam densos, como é 

habitual no caso de processos não estruturados, comprometendo ainda mais a compreensão dos 

modelos. Deste modo, para contornar este problema, os analistas preferem trabalhar com um nível 

de abstração maior, evitando os eventos low-level existentes nos logs de eventos.  

 

Flexibilidade dos processos e desvios de conceitos 

 

Nas organizações, muitos dos processos de negócio são executados num ambiente dinâmico, ou 

seja, estão sujeitos a muitas variações. Estas variações levam à diversidade de traces que por sua 

vez provoca elevado número de traces distintos. Uma vez que as mudanças nos processos surgem 

de forma latente nos registos de eventos, é importante que estas sejam analisadas de forma a obter 

uma visão precisa sobre as execuções dos processos a qualquer instante. Segundo [61], estas 

mudanças nos processos podem ser classificadas em dois tipos: mudança evolutiva ou momentânea. 

 

 Mudança evolutiva. São mudanças persistentes. Quando é efetuada uma mudança, o 

conjunto de traces depois do ponto de mudança é muito alterado face aos traces realizados 

anteriormente no que diz respeito às atividade desenvolvidas e à sua ordenação e/ou aos 

colaboradores que executam essas tarefas;  

 

 Mudança momentânea. Trata-se de mudanças de curta duração que afetam apenas 

alguns casos. Uma mudança momentânea pode ser vista como uma execução excecional 

ou informação atípica num log de eventos.   

 

Atualmente, os algoritmos de Process Mining existentes assumem que os processos se encontram 

num estado constante. Caso seja analisado um log de eventos que contenha diversas variações de 

um processo será obtido um modelo complexo. Para além disso, o modelo descoberto não irá conter 

informações sobre as variações do processo existentes no período registado. Recentemente, os 

desenvolvimentos do Process Mining têm ido ao encontro a este tema de desvio de conceitos, tendo 

sido propostas diversas técnicas que possam detetar e lidar com mudanças existentes no registo de 

eventos. 

2.8.2 Qualidade do registo de eventos  

A segunda categoria de problemas e desafios relativos à análise de registos de eventos tem que ver 

com a qualidade do log de eventos. No que diz respeito a este tema podem surgir diversos problemas 

que podem ser restringidos às quatro classes seguintes [61]: 
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Dados em falta 

 

Este tipo de problemas corresponde ao cenário onde podem faltar diferentes tipos de informação num 

log de eventos, mesmo que essa informação seja, à partida, obrigatória. Pode dar-se o caso de faltar 

um evento ou apenas um atributo ou valor. Este tipo de falhas traduz, fundamentalmente, um 

problema no processo de registo [61].   

 

Dados incorretos 

 

Este tipo de problemas corresponde ao cenário onde, embora os dados estejam presentes no log de 

eventos, pode acontecer que, baseados na informação contextual, os dados sejam introduzidos de 

forma incorreta [61]. 

 

Dados imprecisos 

 

Este tipo de problemas está relacionado com o facto dos dados introduzidos serem demasiado 

genéricos, originando uma falta de precisão no log de eventos. Os dados imprecisos afetam os 

resultados ou podem até impedir a realização de certos tipos de análise que necessitam de 

informação mais exata [61]. Por exemplo, caso se pretenda verificar quais as horas com mais 

atendimentos numa receção de uma empresa, se as referências temporais registadas tiverem apenas 

o dia da realização dos eventos, torna-se impossível chegar a um resultado concreto.  

 

Dados irrelevantes 

Este tipo de problemas diz respeito às entradas registadas nos logs de eventos que contêm conteúdo 

irrelevante para qualquer análise. Mesmo existindo diversas funcionalidades para contornar este 

problema, como é o caso da filtragem, estas técnicas não são triviais e constituem um dos desafios 

do Process Mining [61].   

2.9 Mercado do Process Mining 

Desde os últimos anos, a área do Process Mining tem vindo a atrair tanto os investigadores como os 

seus utilizadores. Como consequência, têm vindo a ser desenvolvidos vários algoritmos e diversas 

ferramentas que preenchem as necessidades do mercado. Por exemplo, a ferramenta ProM (open-

source) contém cerca de 300 plugins com algoritmos desenvolvidos para fornecer diversas 

funcionalidades. Adicionalmente, surgiram também no mercado diversas ferramentas comerciais que 

utilizam as suas próprias normas e nomenclatura. Com isto, para além de se criar uma maior oferta 

neste mercado, criou-se também uma situação de indecisão para os utilizadores que utilizem o 

conceito de Process Mining uma vez que têm várias ferramentas disponíveis e técnicas com 

funcionalidades semelhantes mas com nomes diferentes. Em [64], foi criada uma estrutura de 
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avaliação para determinar o valor das forças e fraquezas das diferentes ferramentas existentes. De 

seguida, serão apresentadas algumas das ferramentas de Process Mining disponíveis.    

2.9.1 Análise das Ferramentas de Process Mining 

Entenda-se por ferramenta de Process Mining qualquer software capaz de extrair modelos de 

processos a partir de log de eventos que nunca foram modificados [65]. Na Tabela 4 estão 

enunciadas as principais ferramentas de Process Mining já desenvolvidas e classificadas segundo 

uma das três categorias: open-source (não académicas), académicas ou comerciais [38]. 

 
Tabela 4 - Exemplos de produtos de Process Mining: ferramentas comerciais - C, ferramentas académicas - A, 

ferramentas open-source (não académicas) - O (Adaptado de [38]). 

Nome do Produto 
Tipo Organização 

ARIS Process Performance Manager C Software AG 

Enterprise Visualization Suite C Businesscape 

Celonis Discovery C Celonis 

Celonis Orchestra C Celonis 

Celonis Pathfinder C Celonis 

Disco C Fluxicon 

Genet/Petrify A Universitat Politècnica de Catalunya 

Interstage BPME C Fujitsu 

OKT Process Mining Suite O Exeura s.r.l. 

Process Discovery Focus C Iontas (Verint Systems) 

ProcessAnalyzer C QPR 

ProM O Process Mining Group 

Rbminer/Dbminer A Universitat Politècnica de Catalunya 

Reflect | One C Pallas Athena 

Reflect C Futura Process Intelligence 

ServiceMosaic A University of New South Wales 

Process Gold C ProcessGold AG 

SNP Business Process Analysis C SNP Schneider-Neureither & Partner AG 

minit C Gradient ECM 

 

Os produtos Reflect | One e Reflect são idênticos. O Reflect | One destaca-se como sendo dos 

produtos mais maduros, podendo ser utilizado de forma autónoma ou como sendo um componente 

do BPM | One suite (ferramenta de  BPM). Trata-se de uma ferramenta que permite carregar modelos 
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já descobertos no sistema BPM (Pallas Athena) sendo igualmente possível aplicar técnicas de 

Process Mining a modelos já predefinidos (por exemplo, modelos de fluxo de trabalho ou simulação). 

Esta ferramenta utiliza dois algoritmos que visam sobretudo as perspetivas de controlo de fluxo e 

organizacional. No entanto, este produto não suporta a verificação de conformidade nem qualquer 

funcionalidade de previsão. As organizações que comercializam estas duas ferramentas, a Pallas 

Athena e a Futura Process Intelligence, chegaram mesmo a ser distinguidas em 2009 pela Gartner 

com o título de “Cool Vendor” devido às capacidades de Process Mining das duas ferramentas. 

Outra ferramenta comercial é a Disco (Fluxicom) que funciona de forma autónoma na análise de 

Process Mining e focaliza-se no alto desempenho (trata de elevados e complexos conjuntos de 

dados). Já o software Interstage BPME, também conhecido como Interstage Automated Process 

Discovery é oferecido pela Fujitsu como um serviço, ou seja, as empresas não precisam de instalar o 

programa uma vez que os processos já descobertos podem ser carregados, por exemplo, no 

Interstage BPM Studio
9
. Esta ferramenta centra-se na descoberta de processos, fornecendo ideias do 

que está realmente a acontecer dentro das organizações. Embora seja incapaz de descobrir 

simultaneidade nos dados, esta ferramenta lida muito bem com os comportamentos raros 

manifestados nos dados, destacando-se na perspetiva de tempo/desempenho. As funcionalidades de 

previsão, verificação de conformidade e recomendação também não são suportadas.  

A ferramenta ARIS Process Performance Manager foca-se na análise de desempenho. Contudo, nas 

últimas versões já é possível fazer uma análise organizacional embora a verificação de conformidade, 

previsão e recomendação continuem a não ser possíveis de efetuar. O produto Enterprise 

Visualization Suite centra-se na análise de processos de negócio através de SAP
10

. Outra ferramenta 

comercial é a Process Discovery Focus que, como a maioria destes produtos, se foca na descoberta 

de processos. A Process Gold, a SNP Business Process Analysis e a minit são igualmente softwares 

comerciais de Process Mining recentes.  

Uma das ferramentas open-source (não académicas) listadas na Tabela 4 é a OKT Process Mining 

Suite que também utiliza a abordagem de descoberta de processos, baseada nos algoritmos Alpha 

Mining e Heuristic Mining tendo já sido aplicada em diversos hospitais finlandeses. 

Entre os produtos académicos destacam-se as ferramentas Genet, Petrify, Rbminer e Dbminer que 

permitem ao utilizador a descoberta de processos segundo uma perspetiva de controlo de fluxo. Já a 

ferramenta ServiceMosaic tem como principal funcionalidade a análise de interação entre os diversos 

registos de eventos. 

Por fim, a ferramenta ProM surge como o software mais completo e referenciado na literatura da área 

[66]. Trata-se de uma estrutura extensível, open-source (não académica), sendo o desenvolvimento 

de novos plug-ins possível e recomendado pelos seus autores. A última versão (ProM6) baseia-se no 

formato XES ao invés do MXML, utilizado até então. Devido à sua classificação como open-source e 

devido às suas extensas funcionalidades, a ferramenta de Process Mining que será usada ao longo 

desta dissertação é a ProM6. 

                                                      
9
 Ferramenta da Fujitsu usada no contexto BPM para construir aplicações de processos de negócio. 

10
 Sistema integrado de gestão empresarial (ERP) transacional [38]. 
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2.9.2 ProM Framework 

Como verificado no tópico anterior, a maioria das ferramentas comerciais permite apenas medir e 

analisar indicadores de desempenho como é o caso dos tempos de fluxo, taxas de falha e 

frequências. No presente milénio foram desenvolvidas diversas ferramentas de mining na Eindhoven 

University of Technology, como é o caso da EmiT, Thumb e a MiSoN. No entanto, embora estas 

ferramentas trabalhem com o mesmo tipo de registo de eventos e criem modelos de processos 

similares, operam segundo perspetivas e algoritmos diferentes [53]. Deste modo, de forma a 

potencializar as várias funcionalidades todas elas foram integradas no ProM [35].   

A estrutura ProM foi desenvolvida com o objetivo de criar um ambiente plug-able (onde é possível 

adicionar plug-ins sem modificar o código já existente). Esta ferramenta dispõe de uma plataforma 

independente uma vez que foi implementada em Java e pode ser obtida de forma gratuita através da 

página www.processmining.org. O desenvolvimento do ProM não está restrito aos seus criadores da 

Eindhoven University of Technology, existindo mesmo nas últimas versões a contribuição de vários 

investigadores da área do Process Mining. 

No final da última década, o ProM contava já com cerca de 230 plug-ins disponíveis. Com esta 

ferramenta é possível importar e converter diversas linguagens de modelação de processos, como é 

o caso das redes de Petri (PNML,TPN), os Event-driven Process Chain (formato de gráfico Aris, 

EPML), YAWL, entre outros. Na Figura 16 está representado um exemplo do ambiente de trabalho do 

ProM6 aquando do início da aplicação do algoritmo Alpha. Como se pode verificar, é dado como input 

um log de eventos e será obtida uma rede de Petri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além dos plugins de extração, destacam-se ainda os plug-ins de análise. Com este tipo de plug-

ins é possível verificar os modelos de processos (Woflan analysis), verificar a lógica temporal dos 

eventos (LTL Checker) e analisar o desempenho dos processos (Basic statistical analysis).  

Concluindo, pode-se descrever o ProM como uma ferramenta poderosa em termos de configuração, 

que oferece uma grande variedade de filtros para o tratamento e limpeza de log de eventos, um 

elevado conjunto de plug-ins de análise, tendo a capacidade de gerar gráficos muito diversificados e 

robustos. Contudo, apresenta uma interface desenhada para a comunidade académica e 

especialistas em Process Mining, apresentando uma leitura difícil ou sem valor para utilizadores de 

negócio.  

Figura 16 - Aplicação do algoritmo Alpha na ferramenta ProM6 [38]. 



38 
 

  



39 
 

3 Caso de Estudo 

 

O presente capítulo visa apresentar o projeto Plataforma para Análise de Desempenho na Saúde com 

Técnicas de Extração de Processos (PADSTEP) e enunciar os seus principais objetivos e benefícios 

atingidos. De seguida é feita uma contextualização à plataforma PADSTEP (principal output do 

projeto) onde são apresentados de forma mais detalhada, as perspetivas e algoritmos de Process 

Mining utilizados pela mesma. 

O capítulo apresenta também um manual de utilização da aplicação PADSTEP, sendo este manual 

descrito na ótica do utilizador dando ênfase à descrição das principais funcionalidades, utilizando 

para isso uma metodologia assente no Learning by Doing. Por fim, é realizada uma análise crítica à 

plataforma e são apresentadas diversas sugestões para trabalho futuro. 

3.1 O projeto PADSTEP 

O PADSTEP corresponde a um projeto de investigação submetido ao programa de financiamento 

QREN (ref. 24724). O projeto esteve em execução no período 2012/2014, e integra neste momento 

uma linha de produtos de Saúde associado à marca H.EGAS (www.h-egas.com/hegas/home), como 

um investimento da SINFIC em inovação e desenvolvimento de novos produtos para o sector da 

saúde e visa colocar ao serviço dos seus profissionais e utentes uma plataforma colaborativa e de 

suporte à decisão na qual assentam vários módulos complementares. 

Deste modo, o projeto PADSTEP pretende endereçar algumas das necessidades prementes que se 

colocam ao sector da saúde e aos que nele intervêm. Os objetivos mais relevantes são: 

 Desenvolver uma plataforma que permita a análise de processos de trabalho na saúde, com 

base na extração de conhecimento sobre os fluxos de execução desses processos em 

contextos heterogéneos, designadamente no contexto hospitalar e no contexto dos cuidados 

de saúde primários; 

 Possibilitar a identificação de potenciais ineficiências, comportamentos e situações que 

comprometam o desempenho e o funcionamento das entidades prestadoras de cuidados de 

saúde, bem como do funcionamento sustentável a nível dos processos produtivos (atividade 

clínica) e dos processos de suporte (serviços administrativos e serviços de atendimento ao 

utente); 

 Desenvolver e aplicar técnicas de extração de processos ao sector da saúde, recorrendo 

essencialmente a algoritmos de descoberta e de verificação para produzir modelos que 

possam abranger as perspetivas de controlo de fluxo, organizacional, desempenho e custo; 

 Criar modelos de processos padrão com vista à melhoria dos serviços de saúde prestados, 

tendo por base o trinómio: custo, recursos e tempo. 

A adoção da plataforma PADSTEP por parte dos Gestores e Decisores da Atividade Hospitalar 

envolve um conjunto de benefícios. Note-se que o foco do projeto PADSTEP é a aplicação de 

técnicas de Process Mining mas com especial incidência nos processos de suporte, uma vez que um 

http://www.h-egas.com/hegas/home
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dos objetivos visa a melhoria da eficiência e eficácia no apoio aos processos primários. Em baixo, 

encontram-se listadas as principais vantagens criadas pela utilização desta plataforma: 

 Maior compreensão sobre o real comportamento dos processos de trabalho no contexto 

hospitalar, a estrutura organizacional que lhes está subjacente e os recursos associados (o 

que está verdadeiramente a acontecer? Porque é que acontece desta maneira? Quais os 

recursos envolvidos? Quanto custa cada atividade? Existem pontos de estrangulamento?); 

 Acesso a informação credível que fundamenta a introdução de alterações aos processos e 

que permite implementar políticas de redução de custos e de melhoria contínua, combatendo 

eventuais ineficiências; 

 Acesso a mecanismos de geração de alertas em função da severidade dos problemas 

detetados; 

 Suporte à decisão através de uma maior capacidade para analisar conjuntos de dados 

volumosos e complexos; 

 Possibilidade de comparação de processos entre diferentes entidades de saúde 

(benchmarking) com base no estabelecimento de valores de referência, tendo em vista a 

aquisição de vantagem competitiva face aos restantes players de mercado. 

O projeto PADSTEP incidiu portanto no desenvolvimento de uma plataforma. Para o seu 

desenvolvimento, foi explorada a disciplina de Process Mining, pelo que na secção seguinte é 

realizada uma abordagem aos conceitos específicos utilizados para o desenvolvimento da plataforma 

PADSTEP. 

3.2 Enquadramento à plataforma PADSTEP 

Face ao contexto de elevada competitividade que a maioria das empresas nacionais do sector da 

Saúde se vê inserida, muitas optam por definir uma estratégia de diferenciação. Uma forma de se 

reinventarem e/ ou destacarem passa por elevarem os seus padrões de qualidade. Para isso, muitas 

empresas têm optado pela obtenção da Certificação e/ou Acreditação dos seus sistemas de gestão 

da qualidade. 

Contudo, muitas vezes, para a obtenção destes padrões de qualidade é necessário que a empresa 

passe por um conjunto de melhorias em diversos temas, dependendo da norma em causa. Neste 

caso, o problema que fez surgir a solução PADSTEP, prendia-se com o facto das mesmas 

necessitarem de atingir um maior nível de maturidade nos seus processos.  

Para efeitos exemplificativos, considere-se uma empresa que necessite de atingir o nível 5 de 

maturidade na qualidade dos processos (melhoria contínua) segundo a framework de CMMI. 

O CMMI (Capability Maturity Model – Integration), (http://www.sei.cmu.edu/cmmi) traduzido como 

Modelo de Maturidade em Capacitação - Integração é um modelo de referência que contém práticas 

necessárias à maturidade em disciplinas específicas, desde a Engenharia de Sistemas à Engenharia 

de Software. 

O CMMI foi desenvolvido pelo SEI (Software Engineering Institute) da Universidade Carnegie Mellon, 

e procura estabelecer um modelo único para o processo de melhoria corporativo, integrando 
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diferentes modelos e disciplinas. O CMMI foi baseado nas melhores práticas para desenvolvimento e 

manutenção de produtos. Este modelo apresenta 5 níveis de maturidade (Figura 17), sendo que para 

uma empresa atinja o 5º nível, deve perseguir uma melhoria contínua dos seus processos, já depois 

destes serem medidos e controlados convenientemente (nível 4). 

 

 

 

 

 

Segundo o Manual de Acreditação das Unidades de Saúde, elaborado pela Direção Geral de Saúde 

(DGS) [67], é um desafio constante para as próprias unidades de saúde atingirem o nível 5 de 

maturidade, isto é, a melhoria contínua dos seus processos. É deste modo necessário entender como 

é que o poderiam atingir. É nesse seguimento que surge a técnica/ disciplina de Process Mining. 

Recordemos que o  Process Mining, sendo uma técnica de descoberta automatizada de processos é 

também vista como uma técnica de monitorização dos próprios processos de negócio. Note-se que 

esta monitorização é realizada em offline, ou seja, não existe a necessidade de se monitorizar os 

processos em tempo real, não só devido aos elevados custos que isso implicaria mas também porque 

os resultados obtidos em tempo real não contribuiriam para uma melhor análise dos processos. De 

uma forma geral, uma análise offline permitiria entender os constrangimentos no workflow de 

execução do processo e testar/ conceber alterações de melhoria para ganhos de eficiência e eficácia. 

Depois de aplicada a técnica de Process Mining, esta visa melhorar a gestão de processos ao 

fornecer técnicas e ferramentas para descobrir processos, e descobrir estruturas de controlo, dados 

organizacionais e sociais, através de registos de eventos.  

Na Figura 18, é possível observar um processo que descreve sumariamente a sequência lógica da 

aplicação do Process Mining. Para um paralelismo desta realidade com a plataforma PADSTEP, seria 

pertinente o estudo do processo de desenho da interface de configuração e execução de cada 

exercício (Business Process Mining) realizado para o PADSTEP. Não sendo âmbito deste trabalho, 

estas atividades poderão ser realizadas como trabalho futuro.    

Figura 17 - Níveis de maturidade da framework CMMI [54] 
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Face à abrangência e capacidade das técnicas de Process Mining procederem a uma análise 

sustentada e evolutiva dos processos de negócio, verificou-se que através desta técnica era então 

possível atingir o nível 5 de maturidade na qualidade de processos, através da melhoria contínua dos 

mesmos. Para isso, seria necessário constituir uma plataforma capaz de ser suficientemente focada e 

capaz de satisfazer as necessidades das diversas unidades de saúde. Deste modo, e tendo como 

base a ferramenta ProM, já apresentada anteriormente no Capítulo de Revisão Bibliográfica, como 

sendo uma framework Open Source, com raízes de índole académica. Esta ferramenta disponibiliza 

aos seus utilizadores um conjunto de algoritmos com vários propósitos no âmbito do Process Mining. 

Contudo, esta ferramenta apresenta uma API (Application programming interface) muito pouco usável 

pelos utilizadores de negócio, criada por e para a comunidade académica especialista na área, não 

concendo uma interface costumer centric. Ou seja, não está desenhada de forma a que um utilizador 

que esteja apenas interessado na análise dos resultados de aplicação de técnicas de Process Mining 

aos processos de negócio a consiga usar de forma intuitiva. 

Para o pleno funcionamento da plataforma PADSTEP, foi igualmente necessário recorrer a outras 

tecnologias de suporte como são exemplos a AngularJS, KendoJS, JointJS/Rappid, entre outras. 

A arquitetura da plataforma PADSTEP pode ser descrita sumariamente. Inicialmente, são exportados 

as instâncias dos processos e custos associados (sempre que aplicável e/ ou disponível) aos 

diversos Sistemas de Informação. Note-se que esta framework está assente num dos 3 tipos de 

vertentes do Process Mining – a Descoberta de processos (analisadas no capítulo de Revisão de 

Literatura). No tipo descoberta, as várias técnicas de Process Mining utilizam apenas um conjunto de 

registo de eventos para produzir um modelo sem necessitar de qualquer outra informação. Através da 

de uma interface gráfica, são então analisados os fluxos dos processos mediante a simulação em 

diversos cenários, passíveis de serem alterados pelo utilizador. Note-se que para estes exercícios, a 

•  Os Processos de Negócio são desenhados 1 

•Os processos são implementados num sistema de informação 2 

•O sistema é explorado na execução dos processos de negócio 3 

•O sistema contém o registo (log) das várias instâncias (execuções) dos processos 4 

•Os registos de execução dos processos são lidos da Base de Dados e preparados 5 

•A informação é processada por algoritmos de Process Mining 6 

•Os resultados são analisados e discutidos 7 

•Após a identificação dos  pontos de melhoria, os processos podem ser redesenhados 8 

Figura 18 - Processo simplificado da aplicação das técnicas de Process Mining [54] 
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plataforma PADSTEP pode proceder à análise dos processos mediante 4 perspetivas (Fluxo, 

Organizacional, Desempenho e Custos
11

) utilizando 1 dos 3 algoritmos disponíveis: Casual Net Miner, 

Heuristics Miner e ainda o Inductive Miner. Estas perspetivas, assim como os 3 algoritmos são de 

seguida analisadas e apresentadas em maior detalhe. 

3.2.1 Perspetivas da plataforma PADSTEP 

Na Tabela 5, pode-se observar uma vez mais a estrutura típica dos dados presentes num registo de 

eventos (Nº do caso, Nº da tarefa, Recurso, Timestamp, Dados (ex. dados do custo da atividade). 

 
Tabela 5 - Registo de eventos (log) 

 
Case Tarefa Recurso Timestamp Dados 

 1 A P1 15/10/2015 

10:38 

(…) 

 1 B P2 15/10/2015 

14:22 

(…) 

 1 D P1 16/10/2015 

09:46 

(…) 

 1 E P3 16/10/2015 

11:07 

(…) 

 1 F P4 17/10/2015 

16:35 

(…) 

 2 A P1 18/10/2015 

12:09 

(…) 

 2 B P2 18/10/2015 (…) 

 2 C P5 19/10/2015 

08:53 

(…) 

 2 F P2 19/10/2015 

13:19 

(…) 

 

Com este tipo de estrutura dos dados é possível analisar o processo de acordo com diferentes 

perspetivas. A análise da sequência de tarefas presente na coluna Tarefa permite o estudo do fluxo 

do processo durante a sua execução. Esta análise corresponde à perspetiva de controlo do fluxo. A 

coluna Recurso permite estudar a perspetiva organizacional, que foca sobretudo a passagem de 

trabalho entre os intervenientes do processo, bem como a colaboração destes participantes em 

instâncias do processo. Uma análise das tarefas realizadas por cada recurso também permite obter 

uma caracterização em termos de perfil ou competências desse mesmo recurso. 

A coluna Timestamp permite uma análise da duração de cada tarefa ou do tempo despendido por 

cada recurso em cada tarefa, correspondendo portanto à perspetiva de desempenho. Existe também 

a possibilidade de se analisar outras perspetivas, se existirem dados no log para esse efeito. Por 

exemplo, uma das perspetivas piloto do projeto PADSTEP é a perspetiva de custos. Para este efeito, 

poderá ser incluída no log, na coluna Dados a informação que permita determinar os custos 

associados a cada tarefa executada. Vamos se seguida, analisar em maior detalhe cada uma destas 

perspetivas de análise. 

                                                      

11
 Atualmente, as perspetivas de Desempenho e Organizacional e o algoritmo Inductive Miner ainda não estão disponíveis 



44 
 

A B

C

D E

F
1.0

1.0

1.0

1.0

0.5

0.51

2

1

2

1

2

1

2

1

Note-se que a estrutura de dados que deverá constituir um log de eventos deve contemplar vários 

tipos inputs como ilustadado atrás. Caso contrário poderá ser difícil gerar resultados credíveis e com 

valor para a representatividade do diagrama de BPMN que irá ilustrar o flow do processo em análise. 

Perspetiva de Controlo de Fluxo 

Como referido anteriormente, a análise segundo a perspetiva de controlo do fluxo tem como base a 

coluna Tarefa do log da Tabela 5. Com base na sequência de tarefas de cada instância do processo, 

é possível determinar o fluxo de execução e os caminhos possíveis, bem como o número de casos 

que segue cada caminho. Por exemplo, atentando no log da Tabela 5 é possível verificar que a 

instância do processo identificada com o nº 1 possui a sequência de tarefas A-B-D-E-F. Por outro 

lado, a instância nº 2 possui a sequência A-B-C-F. Por combinação de ambas as sequências, é então 

possível criar um modelo que descreve o comportamento destas duas instâncias.  

Esse modelo está ilustrado na Figura 19, onde cada nó representa uma tarefa e as setas 

representam as transições entre tarefas observadas no log de eventos. Junto a cada nó, estão 

indicadas as instâncias do processo que contém essa tarefa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através do diagrama é percetível o percurso de cada instância do processo, bem como a 

percentagem de instâncias que seguem cada caminho quando há uma bifurcação (neste processo 

existe apenas uma bifurcação após a tarefa B). Através da observação de um grande número de 

instâncias do processo, é possível tirar conclusões em termos da probabilidade de transição entre 

cada duas tarefas, bem como acerca do peso relativo de cada tarefa no processo. Teremos assim um 

modelo probabilístico do controlo de fluxo do processo que poderá servir para avaliar a necessidade 

de redistribuição dos recursos pelas tarefas do processo. 

Este modelo probabilístico não é a única forma de representação do fluxo do processo, e vários 

autores preferem uma representação com base em redes de Petri [68], o que permite capturar outros 

padrões de comportamento, como por exemplo paralelismo [69]. Por esse motivo, um dos primeiros 

algoritmos de Process Mining desenvolvido – o algoritmo-α [70] – tinha por objetivo extrair uma rede 

de Petri a partir de um registo de eventos. Mais tarde, outras técnicas como o heuristics miner [49] 

(analisado em maior detalhe mais à frente) ou o genetic miner [71] foram desenvolvidas. No caso do 

heuristics miner, este algoritmo produz uma rede heurística que é semelhante ao grafo da Figura 19. 

No caso do genetic miner, este usa algoritmos genéticos para produzir um resultado que pode ser 

convertido para rede de Petri. 

Figura 19 - Análise segundo a perspetiva de controlo do fluxo 
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A vantagem destes dois algoritmos – o heuristics miner e o genetic miner – quando comparados com 

o algoritmo-α é que os primeiros são resistentes ao “ruído”, isto é, a pequenas variações de 

comportamento no log que, não sendo expressivas, podem impedir a geração de um modelo do 

controlo de fluxo (este problema só acontece em algoritmos que não são resistentes ao ruído). 

Perspetiva Organizacional 

A análise segundo a perspetiva organizacional baseia-se na coluna Recurso do registo de eventos 

(Tabela 5). Habitualmente, esta análise destina-se a obter um diagrama em forma de rede social que 

representa as interações ou colaborações entre os participantes de um processo. De entre os 

aspetos melhor desenvolvidos e suportados em termos de técnicas, destacam-se os seguintes: a 

transferência de trabalho e a colaboração em casos. 

A transferência de trabalho consiste em analisar todas as situações em que uma tarefa realizada por 

um dado recurso é seguida por outra tarefa realizada por outro recurso (dentro da mesma instância 

do processo). Nesta situação, pode-se afirmar que houve transferência de trabalho entre esses dois 

recursos. Esta visão faz sentido sobretudo em processos não-estruturados, em que os casos seguem 

de recurso para recurso sem uma ordem definida. Neste cenário, torna-se importante saber qual é o 

percurso típico de um caso através dos recursos disponíveis na organização. Para obter um modelo 

da transferência de trabalho entre recursos, deve ser analisada a sequência de recursos em cada 

instância do processo. 

O segundo aspeto prende-se então com a colaboração dos recursos em casos comuns. Aqui a 

análise é feita em termos do conjunto de recursos que participa em cada instância do processo, sem 

atender à ordem em que esses recursos realizam as tarefas. Neste caso, é importante atentar no 

número de casos em que um dado conjunto de recursos trabalharam juntos. Quando maior for esse 

número de casos, maior é a colaboração entre esses recursos, e esta colaboração pode ser 

representada de igual modo sob a forma de uma rede social. 

Na Figura 20 pode-se verificar os resultados que poderiam ser obtidos com os dados da Tabela 5. 

Existe uma instância do processo (caso 1) em que participam os recursos P1, P2, P3 e P4, e há uma 

outra instância (caso 2) em que participam os recursos P1, P2 e P5. Verifica-se portanto que estes 

recursos encontram-se “ligados” pelo facto de terem trabalhado numa mesma instância do processo. 

Após a análise de um grande número de instâncias, poderia concluir-se, por exemplo, que os 

recursos P1 e P2 têm uma colaboração mais frequente que os recursos P1 e P3. Poderia também 

concluir-se que certos recursos nunca trabalham em conjunto (P4 e P5, por exemplo). 

Já no lado direito da Figura 20, é apresentado um diagrama da rede social que captura estas 

colaborações. 
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Figura 20 - Análise segundo a perspetiva organizacional 
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Do lado esquerdo da Figura 20 apresenta-se um outro diagrama que captura a transferência de 

trabalho entre os participantes. Por exemplo, na instância nº 1 o recurso P1 transfere trabalho para o 

recurso P2, e este transfere o trabalho de volta para P1. Já na instância nº 2, o trabalho segue de P2 

para P5, e volta de P5 para P2. Repare-se que esta análise, em termos de técnica, pode ser 

realizada de modo semelhante à análise do controlo de fluxo (Figura 19), mas em vez da sequência 

de tarefas, neste caso analisa-se a sequência de recursos. 

Perspetiva de Desempenho 

A terceira perspetiva em análise, a perspetiva de desempenho, baseia-se na coluna timestamp do 

registo de eventos (Tabela 5). Esta coluna contém o instante em que cada atividade foi dada por 

concluída. A análise de desempenho baseia-se fundamentalmente na diferença entre timestamps 

para determinar o tempo despendido em cada tarefa e também o tempo total despendido em cada 

instância do processo. Por exemplo, na instância nº 1 do processo, a tarefa B foi concluída 3 horas e 

44 minutos após a tarefa A, e essa instância do processo terminou certa de 54 horas após a 

conclusão da 1ª tarefa. 

Note-se que esta análise é apenas uma aproximação à realidade, uma vez que a diferença entre 

timestamps poderá conter tempos de espera ou outros tempos de paragem, pelo que a ocupação 

efetiva dos recursos poderá ser inferior a essa diferença. No entanto, mesmo com esta aproximação, 

os resultados fornecem uma ideia da duração relativa das tarefas e das instâncias do processo, o que 

pode ser útil para identificar certas tarefas ou instâncias cuja duração excessiva mereça ser estudada 

em maior pormenor. 

Na disciplina de Process Mining, existem técnicas para análise de desempenho aplicáveis a redes de 

Petri que estudam o tempo despendido em cada estado do processo, numa escala de três níveis 

(alto, médio, ou baixo) [60]. No entanto, para esta análise é necessário extrair um modelo de controlo 

do fluxo em primeiro lugar, pelo que neste caso a análise do desempenho depende em certa medida 

da análise do controlo de fluxo. 

Um dos algoritmos de análise de desempenho que não depende da obtenção de um modelo do fluxo 

é o gráfico de pontos (dotted chart) [72]. Este tipo de gráfico, ilustrado na Figura 21, mostra os 

eventos de cada instância do processo representados como um conjunto de pontos num eixo 

horizontal que representa o tempo. Embora esta variável de tempo seja relativa, isto é, o tempo é 

medido a partir da conclusão da primeira tarefa do processo, torna-se possível comparar a duração 

de cada instância, e é também possível ter uma noção do tempo decorrido entre tarefas. Por 

exemplo, pode-se verificar na Figura 21 que o tempo decorrido entre as tarefas B e D na instância nº1 

é ligeiramente superior ao tempo decorrido entre as tarefas B e C na instância nº 2. 
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Figura 21 - Análise segundo a perspetiva de desempenho 
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Perspetiva de Custo 

Como já foi referido anteriormente, a utilização da perspetiva de custo pelo Process Mining é muito 

diminuta, encontrando-se apenas algumas referências a trabalhos de índole académica na literatura 

da área [73]. 

Contudo, embora se trate de uma perspetiva pouco desenvolvida até ao momento, esta será bastante 

útil para a maioria das empresas. Note-se que as organizações visam constantemente aumentar a 

eficiência dos seus processos de negócio no que diz respeito ao custo e tempo associados. Já em 

2011, num estudo desenvolvido pela Gartner, cerca de 2000 CIO’s elegiam as áreas de enterprise 

cost reduction (redução de custos empresariais) e business process improvement (melhoria dos 

processos de negócio) como das mais importantes para as organizações. 

De forma a procurarem atingir estes objetivos, são já muitas as empresas que conciliam no seu 

ambiente de trabalho duas áreas muito importantes: o Business Process Management (BPM) e o 

Process Mining. O BPM oferece às empresas uma abordagem inovadora para resolver desafios de 

longa duração. Para solucionar estes desafios é implementada uma visão centrada nos processos 

organizacionais através de uma gestão global dos processos da empresa. Com a utilização de um 

modelo de processo, é possível à empresa verificar quais as tarefas que devem ser desempenhadas, 

sendo também disponibilizada informação relativa ao instante temporal em que seve ser executada e 

quais os recursos necessários [45]. Por outro lado, o Process Mining oferece técnicas para descobrir, 

monitorizar e melhorar esses mesmos processos através da extração de conhecimento presente nos 

logs de eventos [38]. As técnicas de Process Mining existentes permitem aos utilizadores destas 

ferramentas verificarem como é que os processos organizacionais realmente acontecem através de 

informação temporal, relativa aos recursos, entre outras. No entanto, não existe ainda no mercado 

nenhuma ferramenta que suporte diretamente a perspetiva de custo, daí não estar exemplificado 

nenhum exemplo desta perspetiva nesta secção. 

Ao contrário das restantes perspetivas, a aplicação da perspetiva de custo não visa apenas os 

conceitos de BPM e Process Mining. Esta perspetiva está também relacionada com a disciplina de 

gestão contabilística. O exercício desta disciplina numa organização vai ao encontro à necessidade 

de registar o custo de todas as operações e processos de forma precisa para que se possam gerar 

relatórios de apoio à decisão que disponibilizem toda esta informação [74]. 
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3.2.2 Algoritmos da plataforma PADSTEP 

Embora existam atualmente diversos algoritmos de Process Mining, não existe ainda um benchmark 

abrangente, aceite pela comunidade dedicada ao estudo desta disciplina, que permita uma avaliação 

e comparação dos algoritmos. Como resultado, pode por vezes ser difícil verificar quais os algoritmos 

que melhor de apropriam aos domínios específicos de cada organização. Contudo, para o 

desenvolvimento da plataforma PADSTEP, tendo em conta o contexto das organizações para as 

quais se destina e os objetivos do projeto foram aplicados os seguintes 3 algoritmos que serão 

apresentados em baixo: Casual Net Miner, Heuristics Miner e Inductive Miner. 

Casual Net Miner 

O algoritmo Casual Net Miner tem como principal finalidade converter um processo de negócio em 

notação de Causal-nets - C-nets - (representada no lado esquerdo da Figura 22) em notação BPMN 

(representada no lado direito da Figura 22). Naturalmente, o input para este plug-in é uma causal-net. 

A necessidade de criação deste algoritmo nasceu do facto da maioria das técnicas de descoberta de 

processo ter um log de eventos como input e construir um modelo de processo expresso em diversas 

notações como tais como EPC, Redes de Petri, e C-Nets. Contudo, com o evoluir da disciplina foi 

necessário expressar os resultados em notação de BPMN, surgindo então a necessidade de se criar 

o algoritmo Casual Net Miner. 

 

 

 

 

 

  

Figura 22 - Exemplo de conversão de uma Causal-net em notação BPMN [79] 
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Heuristics Miner 

O Heuristics Miner é um algoritmo de Process Mining prático que pode lidar com o ruído e é usado 

para expressar o principal comportamento, e não todos os detalhes e exceções, registado num log de 

eventos. Esta técnica é uma extensão do algoritmo alfa, uma vez que considera a frequência de 

traces no registro. O Heuristics Miner é um algoritmo usado na perspetiva de Controlo de Fluxo, 

sendo que apenas considera a ordem dos eventos dentro de um caso. Por exemplo, para um log 

semelhante ao apresentado na Tabela 5, o campo de timestamp seria apenas usado para ser 

possível fazer a ordenação das atividades [75]. 

De uma forma resumida os passos da aplicação do algoritmo Heuristics Miner são os seguintes: 

 Ler o log de eventos; 

 Obter o conjunto de tarefas; 

 Inferir as relações de ordenação com base em suas frequências; 

 Construir a rede baseada em relações inferidas; 

 Obter o novo processo. 

Inductive Miner 

O Inductive Miner é um exemplo de um algoritmo que descobre árvores de processo. Como ilustrado 

na Figura 23 este algoritmo aplica uma abordagem de Divide&Conquer (Dividir e Conquistar), isto é, 

através do log original este algoritmo divide as atividades que o constituem, seleciona para 

construção a parte do processo mais importante, dividindo repetidamente o log até obter um caso 

suficientemente robusto que ilustre o workflow do processo  [76]. 

 

  
Figura 23 - Exemplo de aplicação do Inductive Miner 
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3.3 Manual de utilizador para a aplicação PADSTEP 

Esta secção apresenta uma descrição técnica detalhada do User Guide para os utilizadores da 

plataforma PADSTEP. Inicialmente, é feito um esclarecimento dos pressupostos e condições atuais 

da PADSTEP. De seguida, é apresentado o Workspace da plataforma e explicados os menus que o 

constituem. Por fim, e através de uma metodologia Learing-by-doing, é explorado o funcionamento 

concreto da plataforma, através de 2 cenários de utilização (exercícios com diversos modelos de 

processos previamente criados).  

3.3.1 Nota introdutória 

O objetivo principal da plataforma é permitir a análise de processos de trabalho na saúde mediante 

uma das 4 seguintes perspetivas: Controlo de Fluxo, Organizacional, Desempenho e Custo. Numa 

fase inicial do projeto, pretendia-se que a plataforma PADSTEP suportasse um vasto leque de 

algoritmos provenientes da ferramenta ProM, que iriam alimentar cada perspetiva de análise, tendo 

sido na altura levantados mais de 10 algoritmos. Ou seja, aquando da análise de log de eventos por 

parte do utilizador, após este selecionar a perspetiva de análise que pretendia, era feito um filtro para 

selecionar apenas um dos algoritmos relativos à perspetiva escolhida, em função do tipo de diagrama 

pretendido. 

No entanto, após a redução de âmbito desta fase inicial do projeto, foram apenas selecionados os 

algoritmos que gerassem diagramas BPMN e que permitissem correr em modo command-line. Os 3 

algoritmos selecionados (Casual Net Miner, Heuristics Miner e Inductive Miner) dizem respeito à 

perspetiva de Controlo de Fluxo, podendo no entanto, serem aplicados à perspetiva de custo, 

mediante a utilização de um ficheiro de custos, como iremos observar no Exercício 2, numa secção 

seguinte. 

Atualmente, o algoritmo Inductive Miner ainda não se encontra a gerar o diagrama BPMN de forma 

correta. Desta forma, serão apenas enunciados os algoritmos Casual Net Miner e Heuristics Miner 

que geram o mesmo diagrama BPMN . 

3.3.2 Ambiente de trabalho da PADSTEP 

A PADSTEP apresenta uma linha de visualização clean e em todas as suas secções de utilização 

são intuitivas. Na Figura 24, é apresentado o aspeto da janela inicial da aplicação. Neste ecrã, é 

possível identificar 3 grandes secções: o menu de ferramentas (1), a Objects Collection (2) e ainda o 

Workspace (3). 

 

 

 

 

  

 

1 

2 

3 

Figura 24 - Janela inicial da plataforma PADSTEP [77] 
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No que diz respeito à barra de ferramentas, é possível verificar as suas funcionalidades na Tabela 6, 
apresentada de seguida. 

 
Tabela 6 - Listagem dos comandos existentes na barra de ferramentas [77] 

Ícone Funcionalidade Ícone Funcionalidade 

 
BPM Processes: Permite regressar à 
listagem de processos já avaliados  Reload: Permite atualizar a página inicial 

 
Share: Permite partilhar o processo em 
análise  

Note list: Permite consultar a lista de notas 
criadas pelo utilizador 

 
Delete: Permite apagar o processo 
selecionado  Alert view: Permite visualizar alertas/ avisos 

 
Note: Permite criar uma nota relativa ao 
processo selecionado  

Graph view: Permite apresentar os objetos 
sob a forma de ícones/ imagens 

 
Settings: Permite visualizar os detalhes 
referentes ao processo selecionado  

List view: Permite apresentar os objetos 
sob a forma de lista 

 
User Metadata: Permite ao utilizador 
adicionar meta-dados extra aos base do 
objeto 

- - 

 

Na secção 2 do ecrã inicial (ver Figura 24), denominada de Objects Collection é possível ter acesso 

aos exercícios/ simulações a processos feitos até ao momento pelo utilizador - Business Process 

Mining, verificar quais os algoritmos existentes atualmente na plataforma - Algorithms, observar quais 

os ficheiros de entrada disponíveis (logs de eventos e ficheiros de custo) – Inputs, e ainda verificar 

quais as Bases de Dados disponíveis – Data Sources.  

Na Figura 25 é possível ver este menu estendido. Há exceção do bloco dos algoritmos, é possível 

organizar os elementos por pastas (1º ícone), adicionar novos elementos (2º ícone) ou ainda atualizar 

a constituição de cada bloco do menu (3º ícone). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Menu de Objects Collection estendido [77] 
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Ao selecionar-se um Business Process Mining – BPM (análise a um dos processos) com duplo click é 

ativado, no workspace a visualização do Dashboard com todas as instâncias do processo em causa. 

Na Figura 26, estão representadas no Workspace da plataforma algumas instâncias de um processo 

selecionado, neste caso o Test BPM#1. 

 

 

 

Note-se que depois de selecionado o BPM que se visa analisar, para além de se encontrarem 

listadas todas as instâncias do processo com todos os elementos do log de eventos (título de cada 

coluna), na janela de Workplace é igualmente possível ver diversos detalhes sobre o processo. Esses 

detalhes, dão ao utilizador, uma visão geral do processo e encontram-se listados de seguida: 

 Start date: Apresenta a data de início do processo, ou seja, a data na qual foi iniciada a 

primeira tarefa da primeira instância; 

 End date: Apresenta a data de conclusão do processo, ou seja, a data na qual foi concluída a 

última tarefa da última instância realizada; 

 Total instances: Número total de instâncias (número de vezes que o processo foi realizado); 

 Total activities: Número total de atividade do processo; 

 User/ Roles: Número de participantes no processo;  

 Cost Max: Custo máximo para a realização do processo. Representa o custo total da 

instância que apresenta o maior custo; 

 Cost Min: Custo mínimo para a realização do processo. Representa o custo total da instância 

que apresenta o menor custo; 

 Cost Avg: Custo médio do processo. Representa a média de custos de todas as instâncias 

consideradas. 

Introduzido o ambiente de trabalho inicial da PADSTEP, na secção seguinte são apresentados 

alguns exercícios que visam aplicar os algoritmos e perspetivas disponíveis atualmente na 

plataforma. 

Figura 26 - Visualização do Test BPM#1 no workspace da plataforma PADSTEP [77] 
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3.3.3 Exercícios na plataforma PADSTEP 

Nesta secção então apresentados 2 exercícios que utilizam a plataforma PADSTEP para procederem 

à análise de um determinado processo. No Exercício 1 será aplicada a perspetiva de Controlo de 

Fluxo, enquanto o Exercício 2 visa analisar um processo mediante a perspetiva de custo. 

Exercício 1 

Na página inicial da plataforma, o utilizador deve criar uma nova análise de processo (New Business 

Process Mining), clicando no ícone “+”, destacado a verde na Figura 27. Para completar a criação de 

uma nova análise, o utilizador deve preencher pelo menos 4 campos obrigatórios identificados a 

vermelho: Nome (Name), Perspetiva (Perspective), Ficheiro de entrada/ log de eventos (Input) e 

ainda o Algoritmo (Algorithm). O utilizador pode ainda personalizar os dados de caracterização da sua 

análise através do preenchimento dos restantes campos.  

 

 

 

Para este Exercício 1 considere-se os seguintes dados: 

 Nome: “Explicação – Exercício 1” 

 Perspetiva: Flow Control 

 Input: “exercise1_” – log de eventos genérico com apenas 3 instâncias 

 Algoritmo: Causal Net Miner 

Uma vez concluído o processo de criação de uma nova análise, intitulada de “Explicação – Exercício 

1” é já possível verificar no workplace da plataforma as 3 instâncias que constituem este log de 

eventos selecionado (exercise1_). Uma das funcionalidades que é proporcionada neste ecrã é a 

possibilidade do utilizador ver qual o detalhe de cada instância. Com isto, o utilizador pode observar, 

mesmo antes da criação do diagrama de BPMN, os caminhos possíveis para se completar o 

processo. Na Figura 28, a instância nº2 (Case2.0) encontra-se detalhada, sendo possível verificar 

Figura 27 - Criação de uma nova análise de processo (New Business Process Mining) [77]  
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através desta instância que o processo pode ser concluído através da realização sequencial das 

atividades A, C, B e D. 

Para se observar o desdobramento da instância, é necessário clicar na seta presente no lado 

esquerdo, destacada a verde na Figura 28. 

 

 

Outra particularidade prende-se com o facto do utilizador poder selecionar atividades (ver Figura 28) 

que serão mais tarde evidenciadas no diagrama de BPMN representado. 

Na parte superior do workplace é feito um resumo dos principais indicadores do processo. Neste 

caso, verificamos que é constituído por 3 instâncias, 5 atividades e 1 participante. Uma vez que este 

Exercício não visa a perspetiva de custo e não ter sido carregado qualquer ficheiro de dados com os 

custos das atividades, não existe informação relativamente a esta dimensão.  

De seguida, de forma a obter um diagrama BPMN do processo, é necessário clicar no botão com o 

texto “Diagram”. O diagrama criado deverá então ter um aspeto similar ao apresentado na Figura 29. 

 

 

Figura 28 - Listagem das instâncias que constituem o log de eventos (exercise1_) [77] 

Figura 29 - Diagrama BPMN da análise “Explicação – Exercício 1” [77] 
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Nesta fase, é importante apresentar as diversas funcionalidades existentes na janela dos diagramas 

de BPMN. Nos próximos parágrafos será apresentada a constituição desta janela e será feito um 

breve enquadramento à nomenclatura da notação de BPMN. 

Os cinco comandos presentes na parte superior da Figura 29 destinam-se a apoiar o utilizador a 

realizar uma análise mais personalizada ao processo em estudo. Na Tabela 7, encontram-se listadas 

as diversas funcionalidades: 

Tabela 7 - Listagem dos comandos existentes na janela de visualização do diagrama BPMN [77] 

Ícone Funcionalidade 

 Zoom-in: Permite aumentar o zoom ao diagrama em visualização 

 Zoom-out: Permite aumentar o zoom ao diagrama em visualização 

 
Fit: Permite ajustar o zoom automaticamente, limitando o diagrama à janela de 
visualização 

 JSON Diagram: Permite consultar os detalhes do processo em notação JSON 

 
Process Sliders: Permite limitar as variáveis em análise (ex. restringir o número 
de atividades ou até mesmo o custo mínimo e/ ou máximo do processo 

 

Já no que diz respeito à zona inferior da janela da Figura 29, encontra-se um menu capaz de simular 

as diversas instâncias do processo. Neste caso, através de uma animação, o processo será 

percorrido segundo foi realizado em cada uma das 3 instâncias que constituem o log. Para isso, o 

utilizador poderá iniciar e parar o processo através dos comandos presentes no lado direito da janela. 

Como já referido, o processo encontra-se representado segundo a notação de BPMN que apresenta 

uma nomenclatura específica. Na Tabela 8 são apresentados os principais componentes. 

Tabela 8 - Principal nomenclatura da notação BPMN (http://en.bpmn-community.org/tutorials/4/) 

Ícone Funcionalidade 

 
Evento inicial: Evento que representa o início do processo 

 Evento final: Evento que representa o fim do processo 

 Atividade: Tarefa realizada por um participante no processo 

 Fluxo de sequência: Objeto de conexão que liga eventos, atividades e 
gateways entre si 

 

Gateway XOR: Porta que dá seguimento ao fluxo através de uma condição 
exclusiva, em que apenas um dos caminhos subsequentes poderá ser 
seguido. Pode neste caso afirmar-se que representa uma “divisão” do fluxo do 
processo. 

 

Gateway AND: Porta que representa a divisão de um fluxo em dois ou mais 
caminhos que serão executados paralelamente. Todos os caminhos que saem 
deste gateway são executados. 

 

Gateway OR: Porta que representa uma condição de fluxo inclusiva, em que 
pode haver uma combinação dos caminhos criados a partir do gateway, de 
acordo com uma informação a ser verificada (um caminho e/ ou outro(s)) 
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Conforme se pode verificar através da Figura 29, o processo é percorrido três vezes (tem três 

instâncias), estando isso representado com o número “3” posicionado na seta de fluxo de sequência 

situada logo após o evento inicial. Note-se que para todas as instâncias a atividade A é sempre 

realizada. Depois de realizada a atividade A o fluxo depara-se com uma Gateway XOR, ou seja, o 

fluxo do processo pode acontecer por um dos caminhos, exclusivamente. Pode-se verificar, através 

dos números colocados nos fluxos de sequência que o processo é desempenhado uma vez pelo 

caminho superior (A, E,D) e duas vezes pelo caminho inferior do diagrama (A, B, C, D). Note-se que, 

neste último caso, as atividades B e C são realizadas em paralelo, sendo para isso necessário uma 

Gateway AND. 

Embora nesta fase ainda não esteja completamente implementada, é possível verificar a realização 

de cada uma das instâncias dos processos assim como o tempo total de execução do processo, com 

a representação gráfica de um token (representado por um ponto vermelho quando o utilizador clica 

no botão de “play” no menu inferior apresentado na Figura 29.   

No exercício seguinte, será feito uma análise mais aprofundada ao processo, sendo para isso criadas 

diversas restrições de análise (limitações de custos, etc.). 

Exercício 2 

Este exercício visa analisar um mediante a perspetiva de custo. Note-se que no âmbito da plataforma 

PADSTEP a perspetiva de custo visa uma análise ao fluxo de processo (perspetiva de Controlo de 

Fluxo) com a análise adicional à vertente de custos. Para isso, é necessário selecionar um ficheiro 

extra, que poderá conter informação relativamente aos custos de cada atividade e/ ou utilização de 

cada “tipo” de recurso. Para além dos dados habituais de preenchimento obrigatório, neste caso é 

igualmente necessário selecionar um Cost Input, como se pode observar na Figura 30. 

 

 

 

  

Figura 30 - Criação de uma nova análise de processo segunda a perspetiva de custo [77] 
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Para este Exercício 2 considere-se os seguintes dados: 

 Nome: “Explicação – Exercício 2” 

 Perspetiva: Cost 

 Input: “flog” 

 Cost input: “fcost”  

 Algoritmo: Heuristics Miner 

Uma vez concluído o processo de criação de uma nova análise, intitulada neste caso de “Explicação 

– Exercício 2” é possível observar no workplace que se o log contém 10 instâncias (10 faturas), 

realizadas entre dia 9 e 12 de Dezembro de 2008. Conforme se pode observar na Figura 31 existe 

um total de 12 atividades ao longo do processo e 3 intervenientes/ recursos. No que diz respeito aos 

custos, verifica-se que o processo pode, no mínimo, ser realizado por 35€ e no máximo por 72€, 

existindo um custo médio face às 10 instâncias existentes de 47,4€. 

 

 

Note-se que embora o processo total contenha 12 atividades, em nenhuma das instâncias são 

realizadas na totalidade. Se se atentar na coluna Activities verifica-se que o número de atividades 

oscila entre as 4 e as 7, sendo também observável que o custo total de cada instância parece ser 

proporcional ao número de atividades realizadas. Outra observação da análise ao log de eventos 

prende-se com o facto de existirem instâncias de processos que se realizaram em 3 minutos e outras 

que necessitaram de mais de 3 dias. Uma vez mais, verifica-se que o custo das instâncias é tanto 

mais quanto a duração das mesmas. 

Outra particularidade do workplace é possibilitar uma análise filtrada pela variável que o utilizador 

desejar. Note-se que o log de eventos surge, por definição, com a listagem das instâncias ordenadas 

por ordem alfabética/ numérica. Contudo, o utilizador pode proceder a uma apresentação mais 

personalizada de cada instância. Para isso, é necessário arrastar cada coluna para o espaço com o 

texto “Drag columns here”. No âmbito deste exercício, arrastou-se as colunas Cost e Users para se 

tentar apurar a relação entre estas duas variáveis. O resultado deste “filtro” encontra-se apresentado 

na Figura 32. 

 

Figura 31 - Listagem das instâncias que constituem o log de eventos (flog_)  
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Como se pode verificar, existem 3 valores distintos de custos das várias instâncias: 35€, 45€ e 72€. 

Com o segundo filtro por número de Users, pode-se verificar que o processo pode ser realizado por 1, 

2 ou 3 recursos. Este filtro, mostra que quando o processo é realizado pelos 3 recursos o processo 

tem custo máximo. Contudo, para o custo intermédio de 45€, o processo pode ser realizado por 1 ou 

2 recursos, invalidando a tese de relação proporcional entre participantes e custo total do processo. 

De seguida, e clicando no comando “Diagram” obtém-se o diagrama BPMN referente ao log de 

eventos em análise. Na Figura 33 encontra-se uma representação do mesmo. 

 

 

Figura 32 - Apresentação do log de eventos (flog) em 2 grupos: Cost e Users [77] 

Figura 33 - Diagrama BPMN da análise “Explicação – Exercício 2” [77] 
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No diagrama da Figura 33, pode-se verificar que o processo diz respeito a um pagamento. Neste 

caso, o pagamento pode desenrolar-se de 4 formas distintas, dando origem a 4 grandes caminhos no 

processo: 

 1 – Pagamento com dinheiro: Depois da atividade inicial Pagar, este caminho do processo 

conta ainda com mais 4 atividades: Dinheiro, Contar, Recibo e Pago; 

 2 – Pagamento por MB: Surge como o caminho mais curto para desempenhar o processo. 

Para além da atividade inicial (Pagar), existem apenas mais 3 atividades: MB, Recibo e Pago. 

Note-se que numa análise anterior à Figura 32, constatou-se que quando as instâncias 

continham 4 atividades era quando o custo do processo era menor. Pode, desta forma, 

constatar-se que o paramento por multibanco (MB) é o caminho mais económico para o 

desempenho deste processo; 

 3 – Pagamento através de cheque: Este tipo de pagamento apresenta o maior caminho para 

a realização do processo, sendo necessário 7 atividades para a finalização do mesmo. À 

semelhança do constatado no ponto anterior, este caminho longo (7 atividades) é a forma 

mais dispendiosa de se realizar o processo;      

 4 – Pagamento através de transferência: Depois da atividade inicial Pagar, este caminho do 

processo conta ainda com mais 4 atividades: Transferência, Conferir, Enviar e Pago. 

No diagrama é igualmente possível verificar que o processo é desempenhado 10 vezes, 3 das quais 

com pagamento em Dinheiro e MB e 2 através das opções de pagamento por Cheque e 

Transferência. Note-se que, e como referido no Exercício 1, é possível realizar análises através da 

criação de cenários, através da utlização de um dos comandos existentes nesta janela - . 

Ao clicar-se neste botão é aberta uma janela, representada na Figura 34, com 6 variáveis de análise 

(Data, Hora, Atividades, Caminhos, Custo, e Utilizadores), sendo possível restringir os valores 

mínimos e máximos das mesmas. Note-se que é possível ao utilizador restringir os valores de uma a 

seis variáveis simultaneamente. 

Figura 34 - Janela de filtros através de 6 variáveis de análise [77] 
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Note-se que o utilizador dispõe de 2 opções para efetuar estes filtros: a primeira é através do ajuste 

das barras verticais de cada variável (valor mínimo está representado na parte superior da barra e 

valor máximo na parte inferior), sendo a segunda opção ajustar nas 2 caixas que se encontram por 

baixo de cada barra vertical. 

Com esta funcionalidade, é possível obter por parte do utilizador uma representação do processo 

restringido a um determinado conjunto de fatores. De seguida serão apresentadas 2 simulações do 

processo em análise: 

 

Simulação 1: 

Pretende-se ter uma noção das instâncias de processo que não utilizam mais do que 2 recursos. Ou 

seja, instâncias realizadas por 1 ou 2 recursos. No lado direito da Figura 35 é possível verificar-se a 

janela de filtros onde foi restringido o número de participantes no processo para um máximo de 2. No 

lado esquerdo da Figura 35 pode verificar-se a representação do processo já obedecendo às nossas 

condições. Neste caso, e respeitando a condição imposta, o processo não poderia ser realizado via 

pagamento por Cheque (atividades representadas a branco). Note-se igualmente que o número de 

instâncias totais do processo passou de 10 para 8, retirando da equação as duas instâncias relativas 

a este caminho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Diagrama BPMN (lado esquerdo) e janela de filtros (lado direito) para a simulação 1 [77] 
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Simulação 2:  

Para esta simulação pretende-se restringir os valores de 4 das 6 variáveis de análise: 

 Data máxima para a finalização do processo: Dia 12/10/2008 

 Hora máxima: 08h05 

 Custo mínimo: 40€ 

 Nº mínimo de participantes: 2 participantes 

Tendo em conta estas restrições, obtém-se o diagrama BPMN representado na Figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta o aspeto do diagrama, é possível afirmar que face às restrições impostas a todas as 

instâncias do log, o processo apenas se concretizou através do Pagamento por transferência. Note-

se que, das duas instâncias iniciais para este caminho do processo, apenas obedece às condições 

uma das instâncias.  

Conclui-se desta forma que esta opção de criação de simulações com diversas variáveis ajustáveis 

disponibilizada na PADSTEP é possível rastrear as instâncias de processo e ter acesso a dados 

muitos específicos sobre as mesmas. Existem, no entanto, outros exemplos de análise que se 

poderiam realizar. Alguns exemplos seriam restringir a % dos caminhos possíveis do processo ou até 

mesmo limitar o número de atividades do processo.   

Figura 36 - Diagrama BPMN (lado esquerdo) e janela de filtros (lado direito) para a simulação 2 [77] 
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3.4 Análise crítica à interface da aplicação PADSTEP 

Nesta secção pretende-se fazer uma breve apreciação da plataforma PADSTEP com uma listagem 

dos seus pontos fortes e pontos de melhoria que serão endereçados como sugestões para o futuro. 

Entre os pontos positivos deve destacar-se os seguintes temas: 

 Ferramenta intuitiva e de aspeto clean facilitando a interação com o utilizador; 

 Velocidade de resposta considerável na execução das análises; 

 Ferramenta pioneira na análise de “Business Process Mining” à perspetiva de custo, 

possibilitando ao utilizador analisar uma dimensão crítica da sua organização; 

 Processo de introdução de inputs (ex. logs de eventos) ou até mesmo novas bases de dados 

de forma bastante simples; 

 Elevada capacidade de análise ao log de eventos e/ ou diagramas (ex. possibilidade de 

criação de filtros tipo Pivot table); 

 Possibilidade de criação de diversos cenários de simulação (através da restrição dos valores 

mínimos e máximos de 6 variáveis de análise. 

Contudo, existem igualmente diversos temas que devem ser endereçados no futuro para a melhoria 

da plataforma PADSTEP, entre os quais se destacam os seguintes: 

 Rever a interface de configuração de um “New Business Process Mining” para que a 

ferramenta disponibilize mais parâmetros de configuração face aos algoritmos 

implementados; 

 Melhorar a qualidade e conformidade dos resultados em função dos dados que constam no 

log de input. Para isso é igualmente necessário identificar quando é que um log de eventos 

não apresenta qualidade suficiente para poder ser usado por um algoritmo de Process 

Mining, por não conter os atributos necessários para poder mapear os parâmetros mínimos 

de configuração do algoritmo em causa; 

 Suporte da geração de diagramas com outras representações gráficas para além do BPMN; 

 Levantamento de mais algoritmos que possam gerar diagramas de BPMN com base na 

análise do log de eventos de um processo; 

 Carece de uma análise profunda para se verificar como poderia ser melhorada a robustez da 

interface de configuração para suporte de mais algoritmos e consequentemente de 

configuração dos respetivos parâmetros de configuração para cada um desses algoritmos; 

 Na perspetiva de custo, seria interessante proceder à análise dos custos do processo não só 

através dos custos de cada atividade mas também com os custos da ocupação de cada 

recurso. 

De uma forma geral, pode afirmar-se que a plataforma PADSTEP atinge em parte os seus objetivos, 

sendo com certeza alvo de melhoramentos no futuro. Em suma, pode-se dizer que a plataforma 

PADSTEP é uma ferramenta user-friendly, apresentando um aspecto clean, propício a um 

funcionamento prático e intuitivo por parte do utilizador. Destaca-se igualmente a possibilidade da 
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criação de diversos cenários de simulação, sendo bastante útil para a obtenção dos objetivos da 

ferramenta. 

É igualmente motivo de destaque as metodologias de trabalho utilizadas nas diversas etapas do 

projeto, evidenciando-se a de Design Science Research (DSR) para o levantamento de requisitos, 

caracterização dos cenários de utilização e especificação dos mockups que posteriormente derem 

origem às interfaces apresentadas na aplicação PADSTEP. Também a arquitetura modular foi 

desenvolvida segundo o método Agile (SCRUM) com a participação ativa dos utilizadores finais, 

tendo este envolvimento sido possível chegar a uma solução que cumpre com as necessidades de 

informação do cliente. 

Destaque ainda para o facto da plataforma apresentar uma elevada capacidade de análise ao log de 

eventos, quer por tabelas dinâmicas ou através de diagramas. Do estudo realizado pela equipa de 

desenvolvimento da Plataforma, verifica-se que os utilizadores gostam de ter uma tabela com uma 

representação de informação agregada sobre a execução de cada uma das instâncias de um 

processo. Só depois de compreenderem essa informação passam a estar disponíveis para assimilar/ 

visualizar outras representações gráficas sobre a análise de Process Mining do log de eventos, 

nomeadamente através da identificação dos pontos de maior constrangimento (analisados segundo 

os critérios das diferentes perspetivas de análise). 

Entre os principais assuntos a melhorar, é necessário rever a interface de configuração de um “New 

Business Process Mining” para que a ferramenta disponibilize mais parâmetros de configuração face 

aos algoritmos implementados. Seria igualmente útil fortalecer a ferramenta com mais algoritmos 

capazes de analisar os processos segundo as perspetivas de controlo de fluxo e custo através de 

outros diagramas/ metodologias e através de algoritmos capazes de procederem à análise dos 

processos mediante as perspetivas Organizacional e de Desempenho. Por fim, urge também 

melhorar a qualidade e conformidade dos resultados em função dos dados que constam nos logs de 

eventos. Para isso é igualmente necessário identificar quando é que um log de eventos não 

apresenta qualidade suficiente para poder ser usado por um algoritmo de Process Mining. Este tema 

é mais crítico pois quando tal acontece o resultado obtido é pouco credível e mapeia apenas um sub-

conjunto muito limitado do universo de instâncias do processo que foram executadas no SI da 

organização. 
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4 Conclusão 

 

Este trabalho teve como objetivos realizar um levantamento do estado da arte sobre o conceito de 

Process Mining, que permitiu efetuar um análise da utilidade deste tema na melhoria do 

conhecimento sobre a execução dos processos, com possibilidade de disponibilizar aos decisores 

informação objetiva sobre perspetivas de análise dos dado registados no log de eventos. Este 

trabalho visou igualmente identificar os constrangimentos na forma como os SI registam os dados no 

log de eventos e identificar/classificar o impacto que a falta dessa informação traz ao nível do estudo 

e conhecimento sobre como efetivamente as organizações executam os seus processos de negócio. 

Este estudo contribuiu também para o levantamento do estado-da-arte no âmbito da execução do 

projeto PADSTEP, bem como para o levantamento de requisitos e identificação de constrangimentos 

na aplicação de alguns dos algoritmos de Process Mining. Por fim, este trabalho permitiu também 

participar na elaboração do manual do utilizador da plataforma PADSTEP, plataforma essa que visa 

analisar processos de trabalho (de suporte) na saúde, com base na extração de conhecimento sobre 

os fluxos de execução desses processos em contextos heterogéneos, designadamente no contexto 

hospitalar. 

Após realizada uma análise ao projeto e feita uma explicação do funcionamento da plataforma, é 

evidente a utilidade e aplicabilidade que este aplicativo pode ter no seio do sector da Saúde. Um 

primeiro motivo está relacionado com o contexto macroeconómico que Portugal, em particular, se vê 

inserido, dando origem a uma elevada competitividade entre as empresas nacionais, forçando-as a 

minimizarem ineficiências para oferecerem serviços de valor acrescentado aos seus clientes/ 

utilizadores. O Process Mining é uma ferramenta que as pode ajudar na melhoria contínua dos seus 

processos, através de uma análise minuciosa e dinâmica ao logs das suas instâncias realizadas, uma 

vez que esta aplicação permite uma maior compreensão sobre o real comportamento dos processos 

de trabalho no contexto hospitalar, a estrutura organizacional que lhes está subjacente e os recursos 

associados. 

Embora a plataforma PADSTEP se apresente já como uma ferramenta bastante user-friendly para os 

utilizadores de negócio, contrariamente à ferramenta ProM, esta dispõe igualmente de um elevado de 

atividades que poderão ser desencadeadas no futuro com vista ao seu desenvolvimento. Entre as 

quais se destaca a necessidade de revisão da interface de configuração de um “New Business 

Process Mining” para que melhorada a robustez da interface de configuração para suporte de mais 

algoritmos e consequentemente de configuração dos respetivos parâmetros de configuração para 

cada um desses algoritmos, assim como proceder à geração de diagramas com outras 

representações gráficas para além do BPMN. Uma vez que a ferramenta se destaca como uma das 

pioneiras na aplicação da perspetiva de custo, seria interessante proceder à análise dos custos do 

processo não só através dos custos de cada atividade mas também com os custos da ocupação de 

cada recurso, sendo para isso necessário a introdução do custo temporal de cada recurso uma vez 

que as atividades já são balizadas temporalmente através dos habituais timestamps. Note-se que 

para se realizar as análises segundo a vertente de custo na plataforma PADSTEP, foi necessário 

registar os custos das actividades num excel de suporte (input de custos) onde foi o custo de cada 
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actividade era igual ao rate/ custo dos recursos utilizados multiplicado pelo intervalo de tempo da 

actividade. Neste sentido, urge também a melhorar a qualidade e conformidade dos resultados em 

função dos dados que constam nos logs de eventos. É também necessário garantir que os logs 

dispõem dos dados corretos e necessários para uma análise segundo os algoritmos utilizados. Este 

tema é então crítico pois quando tal acontece o resultado obtido é pouco credível uma vez que as 

análises realizadas não garantem uma robustez dos acontecimentos reais dos processos. 

Como trabalho futuro surge também a necessidade de se realizar um estudo do processo de desenho 

da interface de configuração e execução de cada exercício (Business Process Mining) realizado para 

o PADSTEP de forma a entender o processo de transformação ProM – PADSTEP. Note-se que, no 

âmbito do projecto PADSTEP, as análises de Process Mining realizadas na plataforma não visavam 

ser realizadas segundo uma vertente dinâmica. Ou seja, o objectivo destas análises era ter um 

mapeamento rigoroso do que constava nos logs de eventos, sem que fosse possível ao utilizador a 

sua edição, uma vez que a vertente de Process Mining aqui aprofundava estava assente na 

Descoberta. Neste sentido, poderá igualmente ser objecto de trabalho futuro a realização de análises 

segundo as vertentes de “Verificação de Conformidade” e “Extensão” para permitir, no segundo caso, 

a possibilidade de se melhorarem os resultados obtidos. 

No seguimento da maturação e desenvolvimento da plataforma PADSTEP que se poderá 

desencadear no futuro, o User Guide desenvolvido poderá também ser alvo de melhorias, 

nomeadamente na explicitação da aplicação de outros algoritmos e novas perspetivas de análise.  
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