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Resumo!

 
As!métricas!são!fundamentais!para!medição!da!eficácia!das!iniciativas!de!BPM,!uma!vez!que!

é! através! delas! que! é! possível! verificar! se! os! processos! de! negócio! suportam!a! estratégia!

organizacional,! além! de! detectar! problemas! desses! processos! afim! de! gerar! ações! de!

melhoria! e! alinhamento.! Porém,! as! organizações! ainda! têm! dificuldade! em! saber! o! que!

medir,! e! se! o! que! é!medido! está! correto.! Tendo!em!vista! a! problemática,! foi! levantada! a!

questão!de!como!estava!o!panorama!da!situação!atual!da!aplicação!das!métricas!de!BPM!no!

contexto! da! tecnologia! da! informação,! utilizando! a! literatura.! Com! isto,! um!mapeamento!

sistemático! fez^se! necessário! para!mapear! os! estudos! existentes! e! revelar! evidências! que!

respondessem!às!questões!de!pesquisa.!Pesquisas!foram!realizadas!nos!engenhos!de!busca,!

de!forma!automática,!resultando!em!2.860!trabalhos!que!atenderam!à!string!de!busca,!no!

qual! foram! selecionados! 23! estudos! primários,! considerados! como! relevantes! por!

atenderem! a! todos! os! critérios! de! inclusão! e! avaliação! da! qualidade.! Foi! observado! que,!

além!da!pouca!disponibilização!de!estudos,!existe!ainda!uma!divergência!considerável!entre!

as!abordagens!aplicadas,!não!havendo!algo!de!fato!estruturado,!caracterizando!ser!um!dos!

possíveis! problemas! pela! falta! de! compreensão! para! aplicação! das! métricas! nas!

organizações.! Este! trabalho! dispôs! a! categorização! e! classificação! das! abordagens! de!

utilização! das! métricas! e! suas! aplicações! mencionadas! em! cada! um! dos! estudos!

selecionados,! seguido!de! análise! das! evidências! percebidas.!A! contribuição!deste! trabalho!

diz! respeito! ao!mapeamento! e! entendimento! das! lacunas! de! pesquisa! sobre!métricas! de!

BPM;! ao! mapeamento! das! características! das! métricas;! dos! fatores! críticos! de! sucesso! e!

critérios!de!aplicação!utilizados;!e!dos!principais!benefícios!e!desafios!encontrados!em!cada!

uma!das!abordagens.!

PalavrasGchave:! Business* Process* Management.! Gerenciamento! de! Desempenho! de!

Processos.!Métricas.!Indicadores.!Mapeamento!Sistemático.!Tecnologia!da!Informação.!

  



 

 

Abstract!

 
The!metrics! are! essential! for!measuring! the! effectiveness! of! BPM! initiatives,! because! it! is!

through!them!that!it!is!possible!to!check!whether!the!business!processes!are!supporting!the!

organizational! strategy,! and! detect! problems! of! these! processes! in! order! to! generate!

improvement! and! alignment! actions.! However,! organizations! still! have! difficulty! knowing!

what! to!measure,! and!whether!what! is!measured! is! correct.! In! view! of! the! problem,! the!

question!was!raised!of!how!was!the!current!scenario!of! implementation!of!BPM!metrics! in!

the! context! of! information! technology,! by! the! literature.! For! this! reason,! a! systematic!

mapping!was!necessary!to!map!existing!studies!and!reveal!evidence!to!answer!the!research!

questions.!Surveys!were!conducted!on!search!engines,!resulting!in!2,860!papers!that!met!the!

search!string,!which!were!selected!23!primary!studies,!regarded!as!relevant!by!meet!all!the!

criteria! for! inclusion! and! quality! assessment.! The! observation! revealed! a! few! studies!

available,! and! in! addition,! there! was! found! some! divergence! between! the! approaches!

applied!and!a!lack!of!something!more!structured.!This!paper!laid!out!the!categorization!and!

classification! of! the!metric! using! approaches! and! their! applications!mentioned! in! each! of!

selected! studies,! followed! by! analysis! of! the! perceived! evidence.! The! contribution! of! this!

work! concerns! the! mapping! and! understanding! of! research! gaps! on! BPM! metrics;! the!

mapping! the! characteristics! of! the! metrics;! of! the! critical! success! factors! and! used!

application! criteria;! and! of! the!main! benefits! and! challenges! encountered! in! each! of! the!

approaches.!

Keywords:! Business! Process! Management.! Process! Performance! Management.! Metrics.!

Indicators.!Systematic!Mapping.!Information!Technology.!
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!

1 Introdução!
 

 

O" objetivo" deste" capítulo" é" introduzir" os" conceitos" de" BPM" (Business' Process'

Management)" e"métricas," bem" como"definir" a" problemática" deste" trabalho," destacando" a"

experiência"profissional" relatada" juntamente"com"as"dificuldades"em" localizar"estudos"que"

envolvem"métricas"de"BPM"em"um"ambiente"de"Tecnologia"da"Informação."Em"seguida,"são"

apresentados" os" objetivos" gerais" e" específicos," um" resumo" da" metodologia" científica"

utilizada"e"estrutura"da"dissertação."

 

1.1. Motivação!

!

1.1.1. Relato'pessoal!

Um" relato" pessoal" da" autora" deste" trabalho" sobre" a" experiência" profissional" no"

campo"de"processos"de"negócio"e"métricas"de"BPM"é"descrito"a"seguir:"

“De'2001'a'2007,'trabalhei'desenvolvendo'websites'e'afins'relacionados'à'internet'e'

intranet.'Em'2007'resolvi'mudar'de'área'para'trabalhar'com'processos,'pois'a'partir'

de'uma'oportunidade,'verifiquei'identificação'minha'com'a'área.'Foi'neste'momento'

que'conheci'profundamente'o'que'eram'processos,'para'que'serviam,'como'era'feito'

um' mapeamento' de' processos,' assim' como' eram' aplicados,' como' as' pessoas' os'

utilizavam'e'como'eram'analisados.'Para'realizar'a'análise,'criávamos'uma'série'de'

indicadores'para'acompanhar'a'evolução'do'uso'dos'processos'e'o'quanto'estávamos'

atingindo' as' metas.' Utilizávamos' o' Balanced' Scorecard' (BSC)' para' determinar' os'

objetivos'mediante' a' estratégia' organizacional.' Eram' indicadores' com'perspectivas'
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financeiras,' dos' clientes,' dos' processos' internos' da' empresa' e' de' aprendizado' e'

crescimento.'Algo'que'sempre'me'deixava'intrigada'era'a'quantidade'de'indicadores'

que' tínhamos,' e' ao' que' eles' pretendiam' responder.' Eles' estavam' mesmo'

respondendo' à' estratégia' organizacional?' Quando' verificávamos' problemas' de'

processo,'fazíamos'as'devidas'alterações.'Às'vezes'o'problema'era'resolvido'e'outras'

vezes'não.'Eu'sempre'tinha'a'dúvida'se'o'sucesso'ou'falha'estava'ou'não'relacionado'

aos' processos' de' fato,' ou' se' eram' fatores' externos' que' estavam' influenciando' no'

todo.' Havíamos' indicadores,' conforme' falado,' mas' sempre' tive' receio' quanto' à'

eficácia'deles.'Comecei'uma'pesquisa'informal'com'amigos'de'outras'empresas'de'TI,'

e' percebi' que' sempre' os'mesmos' indicadores' eram' utilizados:' os' financeiros,' para'

saber' como' estava' a'margem'de' lucro;' de' clientes,' para' saber' se' estavam'ou' não'

satisfeitos;'de'processos'internos,'que'vinham'aqueles'relacionados'à'quantidade'de'

bugs' gerados' por' release,' à' quantidade' de' não' conformidades' de' processos,' entre'

outros' indicadores' quantitativos;' além' daqueles' relacionados' ao' crescimento' das'

pessoas,' que' eram' relacionados' à' capacitação' das' pessoas.' Todos' conforme' era'

pregado' pelo' BSC.' Isto' para'mim' não' bastava.' Sentia' que' estávamos' falhando' na'

medição.' Durante' as' reuniões' para' que' os' gerentes' discutissem' os' resultados' dos'

indicadores,' sempre' se' falava' do' mesmo' problema' e' as' ações' eram' similares.'

Pareciam'reuniões'apenas'para'cumprir'planejamento.'Não'haviam'questionamentos'

sobre' melhorias' dos' indicadores,' ou' pontos' que' eles' gostariam' de' saber' que' os'

indicadores' não' conseguiam' mostrar.' Passei' a' pensar' que' se' não' tivéssemos'

indicadores,'as'reuniões'fluiriam'do'mesmo'jeito,'pois'as'análises'eram'as'mesmas,'as'

ações'eram'as'mesmas,'não'porque'os' indicadores'estavam'mostrando'aquilo,'mas'

porque'eles'percebiam'no'dia]a]dia,'e'era'isso'que'era'discutido.'Não'o'resultado'dos'

indicadores,'porque'era'possível'que'eles'não' traziam'nada'de'novo,'nada'que'eles'

não'pudessem'perceber'diariamente.'Mas'o'que'eles'não'percebiam'no'dia]a]dia,'não'

poderia' ser' um' problema?' Os' indicadores' poderiam'mostrar' isso.' Passei' a' discutir'

muito' com' meu' chefe' sobre' como' poderíamos' saber' se' eram' os' processos' que'

estavam'ou'não'surtindo'efeito,'como'poderíamos'gerar' indicadores'que'de' fato'os'

gerentes'pudessem'obter'respostas'verdadeiras'e'que'as'demais'pessoas'da'empresa'

pudessem' também' entender' e' ver' no' que' poderiam' melhorar' para' atingir' os'
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resultados'esperados'a'partir'da'estratégia'organizacional.'Os'analistas'de'sistemas,'

programadores'e'todos'os'outros'envolvidos'com'o'processo,'apenas'se'preocupavam'

em' baixar' o' número' de' bugs' que' estava' sendo' mostrado' (e' só' aumentando)' no'

indicador' com' mais' esforço.' Será' que' era' somente' aquilo' que' os' indicadores'

deveriam'mostrar?'Eu'me'perguntava.'Passados'alguns'anos'neste'mesmo'cenário,'e'

mantendo'a'inconformidade'com'esta'situação,'decidi,'então,'realizar'uma'pesquisa'

formal' sobre' a' situação' atual' do' que' há' na' literatura' sobre' métricas' de' BPM,'

justificando'o'desenvolvimento'deste'trabalho.”."

Considerando"este"relato,"uma"pesquisa"inicial"foi"realizada"para"justificar"o"problema"

formalmente,"conforme"descrito"na"seção"seguinte."

1.1.2. O"problema!fundamentado!

O" BPM" integra" a" estratégia" e" os" objetivos" organizacionais" (ABPMP" 2013)." Esta"

metodologia"de"melhoria"de"processo"possui"um"ciclo"de"vida"bem"definido,"que"auxilia"sua"

implantação,"execução"e"análise,"conforme"ilustra"a"Figura"1.1.""

"

Figura!1.1!–!Ciclo!de!vida!BPM!típico.!Fonte:!(ABPMP"2013).!
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Devido"à"sua"importância,"as"iniciativas"de"BPM"vêm"se"expandindo"nas"organizações"

em" todo" o" mundo" (ELOGROUP" 2009)." Ou" seja," os" processos" estão" sendo" levantados," os"

gargalos"estão"sendo" identificados,"os"processos"estão"sendo"mapeados," reavaliados."Mas,"

estes" processos" estão" alinhados" à" estratégia" da" organização?" Eles" estão" trazendo" os"

resultados" esperados?" Como" saber" disso?" Para" responder" estas" perguntas," é" necessário"

medir." Entretanto," ainda" há" dificuldade" de" as" organizações" conseguirem" mensurar" seus"

processos"de"negócio"para"tomarem"conhecimento"sobre"a"geração"do"resultado"desejado."

Este" problema" é" confirmado" a" partir" do" relatório" da" Forrester" (LECLAIR," C.;" CULLEN," A.;"

KEENAN"2012),"enfatizando"que"as" companhias"não" sabem"o"que"de" fato"medir,"medindo"

aquilo" que" é"mais" fácil" (em" geral," produtividade" e" qualidade),"minimizando" a" importância"

dos"indicadores"ligados"à"estratégia."Isto"também"é,"de"certa"forma,"afirmado"pelos"autores"

Kaplan" e" Norton" (KAPLAN," R." S.;" NORTON" 1996)," quando" indicam" que" as" empresas" não"

conseguem" diferir" o" que" são"medidas" de" diagnósticos" das"medidas" estratégicas." Em" uma"

pesquisa"mais"recente,"realizada"pela"Gartner"(MEULEN"and"RIVERA"2014),"mostrou"que"as"

empresas"entendem"que"KPIs"(Key'Process'Indicators)"são"críticos"para"apoiarem"a"estratégia"

de" negócio," mas" apenas" 48%" dos" entrevistados" afirmaram" que" as" métricas" os" ajudam" a"

entender" o" quanto" estão" alcançando" a" estratégia" do" negócio," porém" apenas" 31%" desses"

têm,"de"fato,"uma"visibilidade"dessas"métricas."

Nesta"mesma"linha,"os"autores"Jeston"e"Nelis"(JESTON,"J.;"NELIS"2008)"reiteram"que"

as"organizações"frequentemente"não"pensam"em"quais"objetivos"seus"processos"de"negócio"

devem"ser"direcionados."Apenas"querem,"na"verdade,"definir"processos"que,"de"algum"jeito,"

os" façam" obter" rápidos" ganhos" e" resultados" fáceis." Afirmam" ainda" que" algumas" vezes" a"

estratégia" organizacional" é" desconsiderada" durante" a" implementação" dos" processos" de"

negócio." As" razões" são" diversas," e" vão" desde" não" ter" explicitamente" a" estratégia"

organizacional,"até"a" falta"de"capacidades"das"pessoas"envolvidas"nos"processos,"passando"

pela"insuficiência"de"pensamento"estratégico.""

É"importante"ressaltar"que"não"há"obrigatoriedade"de"todos"os"processos"de"negócio"

estarem" diretamente" ligados" à" estratégia" da" organização," e" o" mesmo" se" aplica" aos"

indicadores" (PAVANI," O.;" SCUCUGLIA" 2011)." É" possível" ter" aqueles" que" tratam" apenas" de"

insumos" para" medidas" estratégicas." Porém," é" essencial" que" as" organizações" saibam"
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distinguir" o" que" deverá" estar" ligado" à" estratégia" e" que" irá" interessar" diretamente" à" alta"

gestão,"daquele"processo"secundário,"que"irá"interessar"aos"demais"líderes."

Há"uma"máxima"de"Peter"F."Drucker"que"diz:""Se'você'não'pode'medir,'você'não'pode'

gerenciar."." Ou" seja," a" partir" de"medições" adequadas," com"métricas" acertadas," é" possível"

tomar"decisões"e"criar"ações"para"que"os"processos"de"negócio"possam,"assim,"estar"sempre"

alinhados"aos"objetivos"estratégicos"da"organização,"expondo"os"resultados"esperados,"e"a"

partir"destes"resultados,"promovendo"refinamentos"em"melhorias.""

Esta" discussão" motivou" uma" investigação" inicial" com" ênfase" na" etapa" de"

“Monitoramento" e" Controle”" do" ciclo" de" BPM." Por" meio" de" uma" realização" de" pesquisa"

sobre"o"assunto"“métricas"de"BPM”," foi" identificada"uma"carência"no"que"diz" respeito"aos"

estudos" voltados" ao" assunto," em" especial" ao" contexto" da" Tecnologia" da" Informação." As"

métricas" de" BPM" estão" contidas" em" diversas" literaturas" relevantes," mas" cada" uma" delas"

propõe"medição"de"diferentes"atributos"de"processos"de"negócio."Por"exemplo,"uma"propõe"

a" visualização" da" complexidade" como" o" principal" fator" de" medição," outras" defendem" a"

confiabilidade" como" o" principal" fator" (GONZÁLEZ" et" al." 2010)," dentre" outras" divergências."

Além" disso," é" uma" iniciativa" utilizada" em" vários" segmentos," tornandopse" difícil" encontrar"

livros,"artigos,"periódicos"sobre"este"tema,"voltados"à"Tecnologia"da"Informação.""

Após"analisar"um"estudo"dentro"do"contexto"deste"trabalho"(GONZÁLEZ"et"al."2010),"

no"qual"foi"realizada"uma"revisão"sistemática"a"respeito"das"métricas"de"BPM,"nem"todas"as"

questões" que" motivaram" esta" discussão" foram" respondidas." Diferentemente" do" trabalho"

aqui"proposto,"o"estudo"(GONZÁLEZ"et"al."2010)"teve"como"objetivo"a"descoberta"de"quantas"

medições"de"processos"existiam,"do"que"consistiam"estas"medições"e"se"as"medidas"eram"ou"

não"validadas,"além"de"ser"um"estudo"realizado"há"7"anos.""

Por"esta"razão,"a"fim"de"ampliar"o"entendimento"do"problema"associado,"um"estudo"

de" mapeamento" sistemático" sobre" métricas" de" BPM" foi" considerado" relevante," com" o"

objetivo"de"investigar"a"carência"e"gaps"da"temática,"e"expor"aquilo"que"hoje"está"disponível"

nos"meios"acadêmicos"de"referência."
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Sendo"assim,"este"trabalho"propõe"responder"questões"referentes"a"características"e"

critérios" de" aplicação" das" métricas" de" BPM," identificando" fatores" críticos" de" sucesso,"

principais" benefícios" e" desafios" na" utilização" das" abordagens" estudadas," no" âmbito" da"

Tecnologia" da" Informação," por" meio" de" um" estudo" de" mapeamento" sistemático,"

contribuindo"com"as"pesquisas"da"área."Desta"forma,"será"possível"obter"a"situação"atual"do"

uso"das"métricas"de"BPM,"conforme"disponibilizados"em"estudos."

A" seção" seguinte" irá"detalhar"os"objetivos" geral" e"específicos"deste" trabalho," como"

forma"de"direcionáplo"ao"resultado"esperado."

"

1.2. Objetivos!

 

 

Esta"seção"apresenta"os"objetivos"geral"e"específicos"que"o"trabalho"buscou"alcançar"

de"uma"maneira"sistemática."

1.2.1. Objetivo)Geral!

O" objetivo" deste" trabalho" é" definir" um" panorama" atual" do" estado" da" arte" sobre"

métricas"de"BPM"no" contexto"de"Tecnologia"da" Informação" referentes" às" características"e"

aplicações," por"meio" de" um" estudo" de"mapeamento" sistemático."Métricas" de" BPM" é" um"

assunto"crítico,"tendo"em"vista"a"sua"importância,"e"que"ainda"está"sendo"pouco"discutido."

Com" o" mapeamento" sistemático," será" possível" trazer" uma" investigação," análise" e"

classificação"de" como"o" tema" tem" sido" abordado"e" aplicado," na" literatura," a" partir" de"um"

método"formal"de"pesquisa,"visando"responder"a"questão:"“Como"estão"caracterizadas"e"são"

aplicadas" as"métricas"de"BPM"no" contexto"da"Tecnologia"da" Informação"de"acordo" com"a"

literatura?”.""

1.2.2. Objetivos*Específicos!

Para" alcançar" o" objetivo" geral," os" seguintes" objetivos" específicos" foram"

determinados:"
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• Mapear"as"características"que"compõem"as"métricas"de"BPM"no"contexto"de"

TI;"

• Mapear"os"fatores"críticos"de"sucesso"associados"à"aplicação"das"métricas;"

• Mapear"os"critérios"para"aplicação"efetiva"das"métricas"de"BPM;"

• Mapear"os"benefícios"associados"às"aplicações"das"métricas"de"BPM;"

• Mapear"os"desafios"na"aplicação"das"métricas;"

• Realizar" uma" consolidação" dos" resultados" obtidos" a" partir" das" análises" das"

evidências.""

Estes" objetivos" foram" determinados" de" maneira" a" alcançar" e" manter" o" foco" no"

direcionamento" do" trabalho" em"busca" de" informações" relevantes" sobre"Métricas" BPM"no"

contexto"de"TI."

A"seção"seguinte"introduz"à"metodologia"utilizada"no"trabalho"para"que"os"objetivos"

geral"e"específicos"fossem"alcançados."

"

1.3. Metodologia!

 

 

Este"trabalho"seguiu"a"metodologia"do"mapeamento"sistemático,"pois"foi"pretendido"

realizar" um" estudo" inicial" para" entender" o" uso" de" métricas" de" BPM" disponibilizados" em"

estudos"disponíveis" e" na" literatura" como"um" todo."Através"do"mapeamento" sistemático" é"

possível" classificar" estudos" de" uma" maneira" menos" especializada," encaixandopse" com" a"

proposta"deste" trabalho."As"atividades"principais"associadas"à"metodologia"utilizada" foram"

inspiradas"no"processo"de"mapeamento"sistemático"adaptado"por"Petersen"et"al."(PETERSEN"

2007)"para"a"Engenharia"de"Software."

O" núcleo" do" processo" se" manteve" como" proposto" por" Petersen" et" al." (PETERSEN"

2007)"e"Kitchenham"(KITCHENHAM"2007),"tendo"este"último,"apresentado"um"guia"com"foco"

na"revisão"sistemática,"mas"que"também"mostroupse"importante"para"o"trabalho.""
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Uma"breve"descrição"das"atividades"segue:"

• Definição!do!problema!de!pesquisa:"gatilho"para"entendimento"do"problema"

de"pesquisa."

• Justificativa!do!uso!do!mapeamento:" identificação"da"metodologia"cientifica"

a"ser"utilizada"diante"da"definição"do"problema"de"pesquisa."

• Questões!de!pesquisa:"identificação"das"questões"em"torno"do"problema"que"

se" quer" entender" e" que" servirão" como" direcionador" do" mapeamento"

sistemático.""

• Estratégia! de! busca:" identificação" de" elementos" que" serão" utilizados" para"

chegar"às"respostas"das"questões"de"pesquisa"definidas.!

• Fontes!de!pesquisa:!identificação"de"locais"nos"quais"serão"obtidos"resultados"

segmentados"às"questões"de"pesquisa,"e"que"são"tidos"pela"academia"como"

os"relevantes"para"a"área"de"ciência"da"computação.!

• Seleção!de!estudos:"definição"de"como"os"estudos"serão" identificados"como"

relevantes,"a"partir"de"filtros"bem"específicos.!

• Avaliação!da!qualidade:"identificação"de"parâmetros"que"auxiliam"na"análise"

de"relevância"dos"estudos"selecionados.!

• Síntese! dos! dados! coletados:" classificação" dos" estudos" selecionados" com"

base"nas"categorias"que"identificam"as"questões"de"pesquisa,"com"o"objetivo"

de"respondêplas.!

Ao"final"da"execução"destas"atividades,"esperapse"que"os"estudos"primários"possam"

ser" selecionados," possibilitando" realizar" análise" a" respeito" dos" problemas" associados" às"

métricas"de"BPM"de"acordo"com"as"questões"de"pesquisa."

A"forma"como"este"trabalho"foi"estruturado"é"descrita"na"seção"a"seguir.""

"

"
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1.4. Estrutura'da'Dissertação!

 

 

A" estrutura" desta" dissertação" está" organizada" em" cinco" capítulos." O" Capítulo" 1"

apresenta" a" motivação" e" objetivos" deste" trabalho." O" Capítulo" 2" apresentada" uma" breve"

discussão"sobre"os"fundamentos"das"áreas"de"investigação:"BPM,"Métricas,"e"Gerenciamento"

de"desempenho"de"processos."O"Capítulo"3"descreve"a"metodologia"de"pesquisa"científica,"

apresentando" a" fundamentação" da" metodologia" utilizada" na" execução" deste" trabalho." O"

Capítulo" 4" descreve" todo" o" processo" de"mapeamento" sistemático," desde" o" planejamento"

para" execução" deste" estudo" até" a" síntese" dos" dados" coletados," trazendo" as" questões" de"

pesquisa,"protocolo"de"busca," além"dos" resultados"e"análise"das" respostas"às"questões"de"

pesquisa."Finalmente,"o"Capítulo"5"apresenta"a"conclusão,"limitações"de"pesquisa"e"trabalhos"

futuros."" !
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2 Fundamentação#das!áreas!de#

investigação:$BPM$e$Métricas!
 

 

A" partir" dos" pontos" que" motivou" a" realização" deste" trabalho," para" que" o"

entendimento"sobre"o"que"está"sendo"estudado"fique"nivelado,"o"propósito"deste"capítulo"é"

contextualizar"as"áreas"de"conhecimento"relacionadas"ao"objeto"de"estudo."Apresentapse"a"

fundamentação"do"Business'Process'Management"e"do"Gerenciamento"de"Desempenho"de"

Processos,"além"de"definições"de"termos"frequentemente"utilizados"neste"trabalho."

"

2.1. Business'Process'Management!(BPM)!

 

 

De"forma"a"compilar"as"diversas"definições"de"processos"na"literatura,"processo"pode"

ser"definido"como"um"conjunto"de"atividades"sequenciais"para"gerar"um"resultado,"que"pode"

ser" insumo"para" outros" processos."De" acordo" com"o"CBOK"3.0," processo" é" definido" como"

"uma' agregação' de' atividades' e' comportamentos' executados' por' humanos' ou'máquinas'

para'alcançar'um'ou'mais'resultados""(ABPMP"2013)."Do"ponto"de"vista"da"Norma"NBR"ISO"

9001:2008,"processo"é""uma'atividade'ou'conjunto'de'atividades'que'usa'recursos'e'que'é'

gerenciada'de'forma'a'possibilitar'a'transformação'de'entradas'em'saídas""(ABNT"2008)."Um"

determinado" processo" pode" ser" executado" do" início" ao" fim" por" um" único" papel" (menor"

especialização),"mas"também"podem"caracterizar"divisão"de"trabalho"(maior"especialização),"

gerando"mais" produtividade." Independentemente" da" situação," é" necessário" que" haja" uma"

coordenação" que" verifique" se" os" resultados" estão" condizentes" com" a"meta" a" ser" atingida"

(ELOGROUP"2011)."Além"disso,"fazpse"indispensável"a"observação"para"melhoria"contínua"e"

obtenção"cada"vez"mais"de"melhores"efeitos"dos"processos."
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Considerando"um"item"vital"a"qualquer"Organização,"as"iniciativas"de"gerenciamento"

de" processos" de" negócio" se" tornaram" muito" populares," e" consequentemente," vêm" se"

expandindo" pelo" mundo" (ELOGROUP" 2009)." Sendo" comum" interpretações" errôneas" a"

respeito"de"assuntos"que"se"espalham"com"rapidez,"o"Business'Process'Management"(BPM)"p"

ou" em" português," gerenciamento" de" processos" de" negócio" p" pode" ser" interpretado" por"

muitas" organizações" como" algo" que" pode" resolver" todos" os" seus" problemas." Para" outros,"

BPM"está"ligado"à"tecnologia"e"a"ferramentas."Porém,"Jeston"e"Nelis"(JESTON,"J.;"NELIS"2008)"

advertem"que"BPM"pode"ser"um"grande"problema"se"mal"definido"e,"além"disso,"pode"ser"

usado" sem" ferramentas" (software)" envolvidas." Para" os" autores," BPM" é" apenas" um"

gerenciamento" de" processos" de" negócio" e," sendo" assim," é" “a" realização" dos" objetivos"

organizacionais"através"de"melhorias,"gerenciamento"e"controle"de"processos"essenciais"de"

negócio”."Ou"seja,"BPM"pode"ser"considerado"um"programa"que"deve"ser"constantemente"

mantido,"como"algo"maior"que"um"software,"mais"que"apenas"melhorias"ou"reengenharia"de"

processos,"acrescentando"que"deve"fazer"parte"integral"de"qualquer"gerenciamento,"e"deve"

ser"mais"do"que"apenas"modelagem"de"processos."Ainda"de"acordo"com"eles,"é"crescente"o"

movimento" para" mudar" o" pensamento" inicial" sobre" o" que" é" BPM." O" objetivo" desse"

movimento"é"a"assertividade"durante"a"aplicação"da"iniciativa."

Para"a"ABPMP"(Association'of'Business'Process'Management'Professionals),"em"seu"

BPM"CBOK" (Business' Process'Management' Common'Body' of' Knowledge)," BPM"é" definido"

como"“uma'disciplina'gerencial'que'integra'estratégias'e'objetivos'de'uma'organização'com'

expectativas'e'necessidades'de'clientes,'por'meio'do'foco'em'processos'ponta'a'ponta.'[...]'

Engloba'estratégias,'objetivos,'cultura,'estruturas'organizacionais,'papéis,'políticas,'métodos'

e' tecnologias' para'analisar,' desenhar,' implementar,' gerenciar' desempenho,' transformar' e'

estabelecer'a'governança'de'processos”"(ABPMP"2013)."Já"o"Processo"de"Negócio,"também"é"

definido" pela" ABPMP," no" BPM" CBOK" (ABPMP" 2013)" como" “conjunto' de' atividades' que'

produz'saídas'específicas'de'valor'(produto'ou'serviço)”."

Considerando" que" o" BPM" visa" a" integração" entre" os" objetivos" e" a" estratégia"

organizacional" através" de" processos" de" negócio," é" de" importância" relevante" para" o"

gerenciamento"de"processos"de"negócio"entender"e"garantir"o"funcionamento"da"cadeia"de"

valor"da"organização,"de"maneira"a"manter"o"alinhamento"contínuo"dos"processos"com"a"sua"
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estratégia."De"uma" forma"bastante" resumida," a" cadeia"de" valor"pode" ser"definida" como"a"

“relação'integrada'de'processos'que'podem'levar'a'organização'a'uma'posição'competitiva'

superior”"(VALLE,"R.;"BARBARÁ"2011)."É"função"do"gerenciamento"de"processos"de"negócio"

fazer"com"que"valor"seja"entregue"aos"clientes."Consequentemente,"além"de"garantir"que"os"

processos" de" negócios" sejam"definidos" partindo" dos" objetivos" da" organização," é" essencial"

que" também" seja" garantida:" a" participação" ativa" das" pessoas" que" executam"os" processos,"

deixandopas" inteiradas" tanto" da" estratégia" organizacional" quanto" dos" processos" a" serem"

seguidos;"a" realização"de"análises" sistemáticas"dos"processos"de"negócio"e;"a"execução"de"

melhorias" contínuas." Isto" encaixapse" no" PDCA" (Plan," Do," Check," Action)" de" W." Edwards"

Deming,"que"estabelece"uma"série"sistemática"de"passos"para"obtenção"de"aprendizagem"e"

conhecimento"para"melhoria"contínua"de"produtos"ou"processos"(DEMING"INSTITUTE"2014)."

Em" relação" à" classificação" dos" processos" de" negócio," existem" diferentes" níveis" de"

abstração" que" representam" processos" de" níveis" organizacionais" e" operacionais." No" nível"

organizacional,"os"processos"são"de"alto"nível,"mais"focados"em"insumos"materiais."No"nível"

operacional,"os"processos"têm"suas"atividades"e"relacionamentos"especificados."Este"último"

é" a" base" para" implementação" dos" processos" de" negócio" (WESKE" 2012)." De" acordo" com"

(JESTON," J.;" NELIS" 2008)," é" acrescentando" também" um" cumprimento" às" metas" táticas." A"

Figura"2.1"demonstra"como"pessoas"e"tecnologias"podem"contribuir"com"esses"aspectos."Na"

figura," também"é"possível" observar"que" todo"o"processo"possui" entradas" e" gera" saídas."O"

processo"suporta" tanto"o"gerenciamento"operacional,"quanto"o"gerenciamento" tático,"que"

por"sua"vez,"dão"suporte"à"estratégia"da"organização"para"alcançar"seus"objetivos.""

"
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"

Figura!2.1!–!Gerenciamento!de!processos!de!negócio!por!objetivo.!Fonte:!(JESTON,"J.;"NELIS"2008).!

"

Para" aplicar" BPM" em" uma" organização," algumas" atividades" iniciais" devem" ser"

realizadas,"sendo"elas:"mapeamento"da"situação"atual"da"organização"(AS"IS);"e"análise"dos"

resultados"desse"mapeamento."O"mapeamento"da"situação"da"organização"visa"entender"o"

processo" corrente." Já" a" análise" dos" resultados" do" mapeamento" visa" a" identificação" de"

problemas" ou" oportunidades" de" melhoria." Com" as" informações" mapeadas" e" analisadas,"

iniciampse"as"atividades"para"as"melhorias"de"processos"(TO"BE)."O"processo"então"passa"a"

ser"gerenciado"sistematicamente,"sendo"mantido"e"medido"em"busca"de"melhoria"contínua."

A" Figura" 2.2" retrata" esse" ciclo" de" vida" do" BPM"de" uma"maneira" estendida" com" a" fase" de"

análise." De" acordo" com" Capote" (CAPOTE" 2012)," estas" são" as" etapas" necessárias" para" o"

gerenciamento"de"processos"de"negócio,"devendo"prevalecer"uma"importância"à"análise"dos"

processos."

"

Pessoas e 
tecnologia como 

base de apoio aos 
processos. 
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"

Figura!2.2!–!Ciclo!de!vida!estendido!com!fase!de!análise.!Fonte:!(CAPOTE"2012).!

"

No"que"diz"respeito"a"pessoas,"é"indispensável"levar"em"consideração"de"que"se"torna"

irrelevante"a"existência"de"diversos"frameworks"específicos"para"aplicação"de"processos,"se"

as"pessoas"não"entendem"e"não"executam."Treager" (TREAGER"2013)," em" seu"artigo" sobre"

implantação" bem" sucedida" de" BPM," fala" que" 90%" referepse" à"mudança" de"mentalidade" e"

10%"de"tecnologia."De"fato,"as" ferramentas"são"muito" importantes,"mas"não"será"obtido"o"

resultado"esperado"se"não"houver"o"convencimento"das"pessoas"de"que"o"gerenciamento"de"

processos"irá"trazer"benefícios"e"maior"qualidade"profissional."É"preciso"dar"condições"para"

isto,"em"forma"de"treinamentos,"workshops,"reuniões,"entre"outros,"e"tratar"a"resistência"das"

pessoas"à"mudança."Entretanto,"não"é"só"mudança"de"mentalidade"e"tecnologia."A"literatura"

sugere" que" há" três" pontos" críticos" para" a" melhoria" de" processos" acontecer" –" pessoas,"

processos"e"tecnologia."Jeston"e"Nelis" (JESTON,"J.;"NELIS"2008)"propõem"mais"um"ponto:"o"

Gerenciamento" de" Projetos." Se" forem" observados" com" cuidado" esses" pontos," é" possível"

concordar" que" não" satisfaz" unicamente" haver" mudança" de"mentalidade," tecnologia," se" o"

processo"não"está" adequado"à" realidade"organizacional."Não"adianta"haver"processos"que"

têm"potencial"de"funcionar"corretamente,"com"a"tecnologia"certa,"se"as"pessoas"não"estão"

BPM"

Idenxficar"

Documentar"

Analisar"

Desenhar"
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engajadas."Mas"também"é"passível"de"não"funcionamento"todo"o"esforço"empreendido,"sem"

um" gerenciamento" desse" projeto" de" aplicação" das" iniciativas" de" BPM," que" por" sua" vez,"

utilizapse"de"recursos"como"planejamento"e"monitoramento"contínuo."

Por" fim," é" por" meio" de" um" conjunto" de" ações" e" adaptações" que" faz" com" que" as"

iniciativas" de"BPM"atuem"adequadamente"nas" empresas." É" requerido"o" envolvimento"das"

pessoas" do" início" ao" fim" da" implementação" e" implantação," de" modo" que" elas" sintampse"

fazendo" parte" de" algo" que" trará" benefícios" a" todos" os" envolvidos" e" interessados." O"

gerenciamento" de" processos" de" negócio" possui" um" amplo" conjunto" de" benefícios," que" se"

adequadamente" explorados," trarão" os" retornos" almejados" de" maneira" coerente" e"

consistente."Como" forma"de"avaliar" ser" as"ações"para"a" implantação"do"BPM" foi" realizada"

com"sucesso,"é"necessário"medir.""

Para" complementar" as" fundamentações" para" auxiliar" no" entendimento" da"

problemática,"a"seção"seguinte"descreve"as"definições"de"métricas."

"

2.2. Métricas!

"

O" objetivo" desta" seção" é" fornecer" subsídios" para" nivelamento" do" entendimento"

sobre"os"termos"utilizados"em"métricas"de"BPM,"e"assim,"facilitar"a"leitura"deste"trabalho."

2.2.1. Definição)de)medição,)medidas,)métricas)e)indicadores!

Há" diferenças" entre" os" diversos" termos" utilizados" para" mensuração." Sendo" assim,"

para" que" o" entendimento" fique" nivelado," as" definições" foram" disponibilizadas" a" seguir,"

conforme"(ABPMP"2013)"e"(SEI"2010):"

• Medição:"pode"ser"definida"como"um"conjunto"de"operações"para"determinar"

o"valor"de"uma"medida,"ou"seja,"é"a"ação"de"medir."

• Medidas:" representam" a" quantificação" de" dados" a" partir" de" padrão" que"

envolva" exatidão," completude," consistência" e" temporalidade." Exemplo:" A"
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altura"de"um"determinado"prédio"é"de"23"metros."Metros"é"uma"unidade"de"

medida,"e"23"representa"a"quantidade"de"múltiplos"dessa"fração."

• Métricas:" podem" ser" definidas" como" uma" conclusão" das"medidas," isto" é," a"

representação" de" uma" informação." Exemplo:" número" de" falhas" (medida)" /"

produto"produzido"(medida)"="informação."

• Indicadores:" representam" as" medidas" ou" métricas" de" maneira" simples,"

facilitando" as" análises." Exemplo:" número" de" falhas" (medida)" /" produto"

produzido"(medida)"em"representação"gráfica."

Com"as"definições"apresentadas,"a"leitura"do"trabalho"é"facilitada."Na"seção"seguinte,"

serão"definidas"as"principais"métricas"mencionadas"neste"trabalho."

2.2.2. Definição)de)medidas!diretas(e(indiretas!

De"acordo"com"(TLCBrazil"2011),"as"medidas"diretas,"ou"quantitativas,"“são'aquelas'

que' representam' uma' quantidade' observada”," por" exemplo:" custo," esforço," número" de"

erros." Já"as"medidas" indiretas,"ou"qualitativas,"são"aquelas"que"são" interpretadas,"exigindo"

análise,"por"exemplo:"funcionalidade,"eficiência,"confiabilidade,"qualidade."

2.2.3. Definição)das)principais(métricas(abordadas!

Nesta"seção"foram"apresentadas"as"definições"das"principais"métricas"relatadas"neste"

trabalho."Assim"sendo,"foram"definidos:"

• KPI:" métrica" de" negócio" usada" para" avaliar" fatores" que" são" cruciais" para" o"

sucesso"da"organização"(WhatIs.com"and"TechTarget"2006)."Exemplo:"volume"

de" vendas," retorno" sobre" investimento" (ROI)," participação" do" mercado,"

satisfação"do"cliente."

• PPI:" indicador" para" medir" a" concretização" dos" objetivos" estratégicos" e"

operacionais" em" organizações" orientadas" a" processos," ou" seja," mede" a"

eficiência" e" eficácia" dos" processos" de"negócio," e" assim"possibilitar" ações" de"

melhoria"(DELpRÍOpORTEGA"et"al."2012)."Exemplo:"Tempo"médio"de"análise"de"

solicitação"de"cliente."
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O"KPI"e"o"PPI"têm"conceitos"similares,"porém"o"PPI"funciona"como"uma"especialização"

do"KPI.""

A"partir"do"entendimento"do"que"são"métricas"e"seus"diferentes"conceitos,"a"seção"

seguinte" tem" o" objetivo" de" fundamentar" o" gerenciamento" dessas" métricas," para" que" os"

desempenho"dos"processos"sejam"analisados."

"

2.3. Gerenciamento+de+Desempenho&de&Processos!

"

O"gerenciamento"de"desempenho"pode"ser"definido"como"a"organização"de"todos"os"

componentes" e" subcomponentes" essenciais" para" os" processos," isto" é," organização" de"

pessoas,"habilidades,"motivação,"medidas"de"desempenho,"recompensas,"o"próprio"processo"

e"estrutura,"além"de"sistemas"que"apoiam"os"processos"(JESTON,"J.;"NELIS"2014)."

Partindo" do" princípio" que" "se" você" não" pode" medir," você" não" pode" gerenciar."" –"

Peter" F." Drucker," é" incoerente" a" existência" de" processos" definidos" e" executados" que" não"

oferecem"a" capacidade"de" serem"analisados"quantitativamente" e" qualitativamente." Fazpse"

essencial" definir" indicadores" para" os" processos," de" maneira" que" possam" ser" analisados"

quanto"à"sua"eficácia"e"eficiência"diante"da"estratégia"organizacional.""

As"métricas" BPM" incluem"os" dois" conceitos:" KPI" e" as"métricas" de" negócio."Os" KPIs"

(Key' Performance' Indicators)" implementam" os" objetivos" estratégicos" organizacionais." A"

partir" disso," é" possível" ter" metas" relacionadas" e" análise" de" melhorias" (PAVANI," O.;"

SCUCUGLIA" 2011)," ou" seja," são" necessários" como" pontos" de" controle." A" habilidade" de"

cálculos" do" KPI" é" indispensável" para" a" otimização" dos" processos" ou" checagem" de" sua"

aderência"com"a"estratégia"institucional,"para"decidir"por"um"novo"processo"ou"não"(WANG,"

P.;"HE"2012)."Sobre"as"métricas"de"negócio,"elas"são"um"refinamento"do"KPI,"representando,"

por"exemplo,"um"dado"item"que"pode"não"ter"nenhum"significado"sozinho,"ou"seja,"apenas"

representa"um" lado"específico"do"processo"de"negócio" (HOU,"H.;" SONG,"Q.;" YOU,"G.;"HAO"

2009),"não"sendo"vital"para"o"conhecimento"da"alta"gestão,"por"exemplo.""
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A"eficácia"de"um"processo" será"medida" com" indicadores"que" trarão" respostas"para"

análise"de"desempenho,"aderência"entre"desenho"do"processo"e"conformidade."A"partir"da"

medição,"teremos"as"métricas"que"dirão"se"os"objetivos"estão"ou"não"sendo"atingidos." Isto"

pode" ser" traduzido" como" “medição" de" desempenho”," que" de" acordo" com" o" CBOK" 3.0," é"

definida" como" “capacidade" de" medir" e" interpretar" o" desempenho" do" processo”,"

considerandopse:"tempo,"custo,"capacidade"e"qualidade"(ABPMP"2013)."O"BABOK"(Business'

Analysis'Body'of'Knowledge)"(IIBA"2009),"possui"em"sua"metodologia"a"atividade"“Planejar,"

Monitorar" e" Reportar" o" Desempenho" da" Análise" de" Negócio”," na" qual" devem" ser"

determinadas" as" métricas" que" irão" medir" o" desempenho" de" trabalho" dos" analistas" de"

negócio."Ou"seja,"de"acordo"com"o"corpo"de"conhecimento,"a"preocupação"com"a"medição"já"

deve" começar" com" o" monitoramento" das" atividades" do" responsável" pela" análise" dos"

processos"de"negócio."

As"métricas"são"necessárias"na"fase"Check"(verificar)"do"PDCA."Partindo"do"princípio"

que"a"aplicação"de"BPM"deve" responder"às"perguntas" “estamos" fazendo"a" coisa" certa?”"e"

“estamos" fazendo" certo" as" coisas?”," indicadores" de" desempenho" operacional" e" funcional"

devem"ser"definidos,"que,"por"sua"vez,"são"direcionados"a"partir"das"expectativas"do"clientes,"

conforme"demonstrado"na"Figura"2.3."""

Na" figura," podemos" observar" que" os" processos" de" negócio" decompõempse" em"

processos"de"níveis"de" função,"que"por"sua"vez"decompõempse"em"processos"de"níveis"de"

atividade."Utilizandopse"das"medições"de"eficácia,"existe"o"Nível"de"Processo,"que"representa"

todo" o" processo" de" negócio" organizacional" para" atender" às" expectativas" dos" clientes," ou"

seja,"é"medido"se"aquilo"que"foi"feito,"foi"o"que"o"cliente"solicitou."Utilizandopse"de"medições"

de"eficiência,"existem"os"níveis"de"atividade"e"de"função,"ou"seja,"é"medido"se"o"que"foi"feito,"

foi" feito" de" forma" certa." O" Nível" de" Atividade" representa" os" processos" que" envolvem"

diversos"perfis,"separandopos"por"papel"e"suas"respectivas"tarefas,"que"possuem"indicadores"

de" desempenho" operacional" associados." E," por" fim," o" Nível" de" Função" representa" os"

processos"relacionados"às"áreas"funcionais,"disponibilizando"para"cada"tarefa,"indicadores"de"

desempenhos"funcionais."



 

 

33 

"

Figura!2.3!–!Medições!de!desempenho!por!camada!organizacional.!Fonte:!(ABPMP"2013).!

"

Em" modelos" de" maturidade," como" o" CMMI" (SEI" 2010)," o" processo" de" medição" e"

análise"está"presente"desde"o"primeiro"nível"de"avaliação"(nível"2;"no"nível"1,"os"processos"

são"Ad'Hoc),"e"permanece"em"avaliação"em"todos"os"demais"níveis."A"motivação"é"fazer"com"

que" a" organização," desde" o" início," passe" a" se" conhecer" através" da" medição" de" seus"

processos,"e"busquem"correções"e"melhorias"contínuas"necessárias."A"partir"disso,"a"gerência"

adquire," por"meio"das"métricas," apoio"para" tomadas"de"decisão,"mantendo"a"organização"
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em"seu"direcionamento"estratégico."Essas"métricas"podem"ser"quantitativas"ou"qualitativas,"

sendo" as" quantitativas" aquelas" que" envolvem" números" em" geral" mais" precisos," e" as"

qualitativas," que" não" envolvem"dados" numéricos,"mas" sim"medidas" indiretas," que" exigem"

interpretação"(KANER"and"BOND"2004)."Ainda"de"acordo"com"o"autor,"igualmente,"todas"as"

métricas,"diretas"ou"indiretas,"necessitam"de"validação."

A" EloGroup," em" seu" artigo" “Transformação" contínua" de" negócio:" até" onde" o" BPM"

pode" ir?”" no" livro" (ELOGROUP" 2011)," chegou" a" um" comparativo" sobre" "incremento" da"

performance"x"novos"objetivos","de"que"a"definição"objetiva"das"métricas"facilita"a"melhoria"

contínua,"porém"uma"melhoria"que"foca"na"eficiência"organizacional."Isto"deve"acontecer"em"

meio" a" uma" quebra" de" paradigma" da" melhoria" em" si," trazendo" a" organização" a" buscar"

objetivos"diferentes,"no"que"é"chamado"de"transformação"radical."A"transformação"radical"é"

uma"proposta"da"organização"não"somente"realizar"a"melhoria"contínua"dos"processos,"mas"

também"de"buscar"objetivos"diferentes,"explorados"por"meio"de"produtos"diferentes," com"

novas" propostas" de" valores" para" clientes" também"diferentes,"mudando" a" forma"pela" qual"

compete,"e"que"precisa"ser"medida."O"artigo"“O"status"de"BPM:"Um"retrato"brasileiro”,"no"

mesmo"livro"(ELOGROUP"2011),"afirma"ainda"a"necessidade"e"o"entendimento"das"métricas"

de" sucesso" de" BPM" pois," sem" elas," não" é" possível" prosseguir" métodos," ferramentas" ou"

outros" meios" de" mudança" cultural." Isto" se" deve" ao" fato" de" que" as" expectativas" da"

implantação"das"iniciativas"BPM"precisam"ser"gerenciadas."

Os"autores"corroboram"que"as"métricas"são"essenciais"para"o"sucesso"das"aplicações"

de" BPM," possibilitando" a" medição" e" avaliação" do" desempenho" dos" processos." Isto" é"

enfatizado" por" Jeston" e"Nelis" (JESTON," J.;" NELIS" 2008)" quando" afirmam"que" a" análise" das"

métricas" irá:" suportar" o" entendimento" do" processo" organizacional," viabilizar" uma" visão"

analítica" de" uma" organização," priorizar" processos" de" melhorias," indicar" áreas" com" maior"

potencial" para" promover" altos" impactos," entre" outros." Portanto," é" possível" validar" que" o"

gerenciamento" de" desempenho" de" processos" se" torna" indispensável" para" assistência" às"

métricas"e"leitura"dos"resultados."Entretanto,"conforme"seção"1.1,"ainda"há"necessidade"de"

entendimento"de"como"fazer."
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O" capítulo" a" seguir" descreve" como" está" a" evolução" do" BPM" como" forma" de"

contextualizar"as"possíveis"falhas"da"utilização"das"métricas"de"BPM"pelas"organizações"ainda"

nos"dias"atuais.""

"

2.4. A"evolução"do"BPM!

"

É"possível"dizer"que"o"processo"na"indústria"não"é"algo"recente."O"artigo"da"KONPAX"

(CARVALHO" 2013)" mostra" a" evolução" dos" processos" nos" últimos" 35" anos," dividindo" esse"

período"em"três"ondas."O"termo"BPM"começou"a"aparecer"na"terceira"onda,"que"se"refere"ao"

ano" de" 2000" até" os" dias" atuais," quando" houve" a" necessidade" de" focar" os" processos" na:"

avaliação," adaptabilidade" e" agilidade;" nos" negócios" globais" (funcionado" 24h/dia);" e" na"

necessidade" de" transformação" contínua." Foi" nesse" momento" que" começaram" a" surgir" as"

ferramentas"de"gestão"de"desempenho"e"de"BPMS"(Business'Process'Management'System)."

Apesar" dos" 15" anos," o" mesmo" artigo" afirma" que" há" muito" trabalho" a" ser" feito" para"

transformar" o" BPM" em" uma" disciplina" profissional," ou" seja," um" padrão" ainda" precisa" ser"

definido," assim" como" um" alinhamento" geral" sobre" o" que" significa" gerenciar" grandes"

processos" de" negócio" na" prática." Deste"modo" podepse" considerar" que" o" BPM" é" algo" que"

ainda"está"começando"a"ser"aplicado"nas"organizações."Este"pode"ser"um"dos"motivos"para"

as" grandes" falhas" na" implantação" das" métricas" de" BPM" quando" é" necessário" medir" a"

efetividade"dos"processos"de"negócio"alinhado"aos"objetivos"organizacionais."

No" quesito" métricas" de" BPM," o" relatório" da" Gartner" (MEULEN" and" RIVERA" 2014)"

gerado"a"partir"de"uma"pesquisa"realizada"com"498"líderes"de"negócio"e"TI,"mostrou"que"71%"

dos" entrevistados" conhecem"a" necessidade" sobre" a" utilização" de" KPIs" para" suportarem"as"

estratégias"de"negócio,"mas"apenas"31%"destes"possuem"a"visibilidade"destas"métricas."Além"

disso,"há"uma"frequente"interpretação"errônea"do"termo"KPI,"que"deveria"ser"utilizado"para"

fazer" algum" tipo" de" previsão." As" empresas" ainda" utilizam" apenas" dados" históricos" para"

análise," e" acabam" perdendo" a" oportunidade" de" capturar" um" bom"momento" de"mercado."

Este"relatório"corrobora"com"a"problemática"de"que"as"empresas"ainda"têm"dificuldade"de"
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utilizar" as" métricas" para" medir" o" desempenho" do" negócio." De" acordo" com" este" mesmo"

artigo," está" crescendo" o" número" de" busca" por" soluções" tecnológicas" para" que" seja"

melhorada" a" visibilidade"do"que" a" organização"precisa." Suítes" de"BPM"e"plataformas"para"

inteligência" operacional" (operational' intelligence)" estão" sendo" adotadas." Ou" seja," as"

empresas"estão"começando"a"enxergar"suas"deficiências"no"que"diz"respeito"a"saber"o"que"

medir"e"como"medir."É"possível"que"estejam"percebendo"que"os" indicadores"que"possuem"

de"fato"não"estão"dizendo"o"que"gostariam."

Diante" deste" cenário" de" evolução" do" BPM," e" consequentemente" das" métricas" de"

BPM,"mostrando"que"ainda"tem"grandes"passos"a"serem"dados,"pode"justificar"as"falhas"na"

utilização"das"métricas"ainda"por"grande"parte"das"organizações," conforme" foi"descrito"no"

capítulo" 1" deste" trabalho." Por" outro" lado," mostra" que" as" organizações" estão" querendo"

aperfeiçoar" a" utilização" do" BPM," considerando" que" estão" investindo" em" ferramentas" que"

permitem"suporte"às"suas"necessidades.""

O" capítulo" seguinte" descreve" a" fundamentação" da" metodologia" científica" utilizada"

para"mapear"a"utilização"das"métricas"de"BPM"de"acordo"com"a"literatura"disponível,"a"fim"

de"alcançar"os"objetivos"do"trabalho." "
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3 Metodologia!Científica!
"

Este" capítulo" especifica" o"método" científico" adotado" neste" estudo." A" descrição" do"

método" científico" adotado," possibilita" replicação" do" processo" por" outros" pesquisadores" e"

fornece"confiabilidade"aos"resultados"finais"do"trabalho."O"capítulo"foi"dividido"em"seções"de"

modo"a"fundamentar"a"metodologia"utilizada,"a"partir"de"suas"etapas."

"

3.1. Introdução!

"

Esta" pesquisa" é" de" natureza" aplicada," de" abordagem" qualitativa" e" objetivos"

exploratórios,"que"faz"uso"do"procedimento"técnico"de"Mapeamento"Sistemático"(OLIVEIRA"

2010)."

A" utilização" de" uma" abordagem" que" visa" a" pesquisa" exploratória" propõe" uma"

descrição"mais" detalhada," levando" à" compreensão" e" percepção" do" todo," isto" porque" um"

estudo" qualitativo" traz" resultados" imprevistos" que" passam" a" ser" conhecidos" e" discutidos,"

diferente"das"metodologias"convencionais"(MEREDITH"1989)."A"pesquisa"qualitativa"objetiva"

descrever" e" decodificar" aquilo" que" se" quer" entender," por" meio" de" um" “corte" temporalp

espacial" de" determinado" fenômeno" por" parte" do" pesquisador”" (Neves" 1996)," expondo,"

assim,"evidências"que"podem"ser"analisadas."

Nesse"contexto"apresentado,"o"mapeamento"sistemático"oferece"essa"a"possibilidade"

de" realização" de" um" estudo" exploratório," trazendo" como" resultado" o" entendimento"

desejado"a"respeito"das"dificuldades"que"envolvem"o"tema"aqui"abordado." Isto"porque,"de"

uma"maneira" geral," o" mapeamento" sistemático" proporciona" esse" estudo" primário," sendo"

adequado" às" pesquisas" das" quais" há" um" número" reduzido" de" evidências" (KITCHENHAM"
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2007)" disponibilizadas" no" campo" acadêmico" a" respeito" do" que" se" pretende" entender" e"

estudar."

Nas"seções"seguintes," foram"descritas"as" fundamentações" teóricas"que"compõem"o"

mapeamento"sistemático."A"seção"3.2"apresenta"a"metodologia"utilizada"neste"trabalho."

"

3.2. Mapeamento)Sistemático)da)literatura!

"

Existem"duas"abordagens"bastante"similares:"o"mapeamento"sistemático"e"a"revisão"

sistemática." De" acordo" com"Kitchenham" (KITCHENHAM"2007)," o"mapeamento" sistemático"

traz"como"propósito"um"estudo"exploratório"de"modo"a"identificar"o"que"existe"de"estudos"

na"área"disponível"sobre"um"determinado"problema." Já"a"revisão"sistemática"é"uma"forma"

secundária"de"estudo"que"propõe"uma"metodologia"bem"definida"para"identificar,"analisar"e"

interpretar" as" evidências" de" forma" imparcial" e" repetível." Basicamente" o" que" difere" o"

mapeamento" sistemático"da" revisão" sistemática," é"que"o"mapeamento" sistemático"é"mais"

alto" nível" em" comparação" à" revisão" sistemática," que"deve" ser"mais" precisa" (KITCHENHAM"

2007)."A"revisão"sistemática"possibilita"um"aprofundamento"no"assunto"pesquisado."

Para"este"trabalho"foi"escolhida"a"abordagem"do"mapeamento"sistemático"devido"à"

carência" de" estudos" sobre" o" tema" abordado," e" consequente" necessidade" de" ter" um"

conhecimento"primário"dos"trabalhos"realizados."Apesar"de"ser"frequentemente"utilizado"na"

medicina"(PETERSEN"2007),"é"totalmente"possível"ter"sua"aplicação"nas"pesquisas"voltadas"à"

ciência"da"computação,"considerando"algumas"adaptações"de"processo.""

O"mapeamento" sistemático" que" foi" adaptado" por" Petersen" et" al." (PETERSEN" 2007)"

para"a"Engenharia"de"Software,"resultou"no"processo"apresentado"na"Figura"3.1."O"processo"

proposto"contemplou"as"seguintes"etapas:""

• Definição"das"Questões"de"Pesquisa"(Definition'of'Research'Question);""

• Condução"da"Busca"(Conduct'Search);""
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• Avaliação"dos"Estudos"para"Inclusão"ou"Exclusão"(Screening'of'Papers);""

• Catalogação"dos"Resumos"(Keywording'using'Abstracts)"e;""

• Extração" dos" Dados" e" Mapeamento" dos" Estudos" (Data' Extraction' and'

Mapping'Process).""

"

"

Figura!3.1!–!Processo!do!Mapeamento!Sistemático!

"

O"processo"de"revisão"sistemática"proposto"por"Kitchenham"(KITCHENHAM"2007)"em"

seu"guia,"contempla"os"passos"expostos"na"Figura"3.1,"porém"os"separa"nas"seguintes"fases:"

Planejamento;" Condução" e" Apresentação" dos" resultados." As" subseções" seguintes"

representam" a" analogia" entre" os" processos" apresentados" de" revisão" e" de" mapeamento"

sistemático"propostos"pelos"dois"autores."

3.2.1. Planejando)um)Mapeamento)Sistemático!

Antes" de" iniciar" um" mapeamento" sistemático," é" requerida" uma" avaliação" de"

necessidade"a" respeito"do" tema"no"qual"pretendepse"obter" resultados."Com"a"necessidade"

identificada,"iniciapse"o"planejamento,"construindo"um"protocolo"de"busca.""

De" acordo" com" Kitchenham" (KITCHENHAM" 2007)," um" protocolo" de" busca" precisa"

responder"algumas"perguntas,"como:"“Quais"são"os"objetivos"da"pesquisa?”,"“Quais" fontes"

serão"utilizadas"para"identificar"os"estudos"primários?”,"“Quais"são"os"critérios"de"inclusão"e"

exclusão"que"serão"aplicados?”,"“Quais"serão"os"critérios"utilizados"para"avaliar"a"qualidade"

dos"estudos"selecionados?”,"“Como"os"dados"serão"extraídos?”,"entre"outras."A"organização"
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das" respostas" a" estas" e" demais" perguntas," proporciona" ao" pesquisador" a" possibilidade" de"

documentação"para"realizar"o"mapeamento"sistemático."

Dentro" da" proposta" descrita" por" Petersen" et" al." (PETERSEN" 2007)," é" possível"

contemplar"dentro"do"planejamento,"o"passo:"“Definição"das"Questões"de"Pesquisa”." "Este"

passo"está"coeso"ao"que"se"define"e"está"coerente"com"a" fase"de"planejamento."Por"meio"

das"questões"será"possível"direcionar"o"estudo"do"mapeamento"sistemático."

3.2.2. Conduzindo(um(Mapeamento(Sistemático!

A"fase"de"condução"do"mapeamento"sistemático"prevê"a"execução"do"protocolo"de"

busca" definido" na" fase" de" planejamento." Para" esta" fase," os" passos" do" processo" de"

mapeamento"sistemático"proposto"por"Petersen"et"al"(PETERSEN"2007),"prevê:"Condução"da"

Busca;" Avaliação" dos" Estudos" para" Inclusão" ou" Exclusão;" Catalogação" dos' resumos;" e"

Extração"dos"Dados"e"Mapeamento"dos"Estudos."

A"respeito"da"Condução"da"Busca,"é"o"passo"no"qual"é"definida"a"estratégia"de"busca"a"

partir"de"palavras"chaves"que"respondem"às"questões"de"pesquisa,"e"criação"de"uma"string"

de" pesquisa" com" base" nestas" palavras" chaves." Com" isto," é" possível" iniciar" a" utilização" da"

string"de"busca"nas"ferramentas"de"busca,"determinadas"de"acordo"de"acordo"com"área"a"ser"

estudada."Sua"execução"resulta"em"uma"série"de"estudos"enquadrados"à"string"de"busca."

O" processo" de" Avaliação" dos" Estudos" para" inclusão" ou" exclusão" proporciona" as"

primeiras" análises" para" determinação" da" seleção" dos" estudos" primários." Neste" passo," os"

estudos"resultantes"do"passo"anterior"são"avaliados"de"acordo"com"os"critérios"de"inclusão"e"

exclusão"definidos."

Quanto"à"Catalogação"dos"Resumos,"é"o"momento"no"qual"os"pesquisadores"leem"os"

resumos"dos"artigos," como"parte"de"uma" filtragem" inicial," buscando" concordância"entre"o"

que"foi"retornado"pelas"ferramentas"de"busca"e"ao"que"se"encontrar"de"fato."Caso"o"estudo"

não"esteja" suficientemente"claro"para" ser" selecionado,"os"pesquisadores"ainda" fazem"uma"

segunda" filtragem," lendo" a" introdução" e" conclusão" dos" trabalhos." Esta" fase" do" processo"

define"quais"serão"os"estudos"selecionados"primariamente,"classificandopos"de"acordo"com"

as"necessidades"dos"pesquisadores."
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A"última"etapa"do"processo,"ainda"no"modelo"proposto"por"Petersen"et"al."(PETERSEN"

2007)," diz" respeito" à" Extração" de" Dados" e"Mapeamento" dos" Estudos." Neste" processo," as"

evidências" que" respondem" às" questões" de" pesquisa" são" extraídas" e" são" associadas" a"

categorias" em"um"esquema"de" classificação." A" partir" disso," o"mapeamento" dos" estudos" é"

realizado."

3.2.3. Apresentando+os+resultados!

Esta"fase"envolve"o"desenvolvimento"da"escrita"dos"resultados"em"forma"de"relatório,"

que" proposita" a" disseminação" do" conhecimento" aos" vários" meios" acadêmicos" ou" outras"

partes"que"possam"tomáplo"como"útil."De"acordo"com"Kitchenham"(KITCHENHAM"2007),"os"

resultados" devem" circular" nos" lugares" que" possuam" potenciais" interesse," como:" Journals;"

Revistas"especializadas;"Conferências;"entre"outros"veículos"de"comunicação."

A"partir"do"entendimento"do"mapeamento"sistemático"na"literatura,"a"seção"a"seguir"

apresenta"a"formatação"da"metodologia"que"foi"adotada"para"execução"deste"trabalho."

!

3.3. Metodologia*Adotada!

"

A"escolha"da"metodologia"a" ser"utilizada"é"essencial"para"o" sucesso"de"um"estudo."

Tendo" isto" como" ponto" de" partida," foram" escolhidas" como" referências" os" trabalhos" de"

Petersen" et" al." (PETERSEN" 2007)" e" o" de" Kitchenham" (KITCHENHAM" 2007)." O" trabalho" foi"

desenvolvido" de" maneira" lógica," seguindo" os" passos" sugeridos" por" esses" autores."

Ressaltamos"que"a"etapa" inicial"de"Planejamento"da"Pesquisa,"que"aborda"a"definição"dos"

objetivos"da"pesquisa"e" justificativa"do"mapeamento" sistemático," foi" discutida"de"maneira"

geral"nos"capítulos"1"e"2"deste"trabalho"e,"portanto,"não"estão"contempladas"nas"próximas"

subseções"que"descrevem"as"etapas"do"mapeamento"sistemático"adotado.""

Apesar" do" guia" de" Kitchenham" ter" foco" na" Revisão" Sistemática," foi" totalmente"

possível"a"sua"utilização"para"a"abordagem"de"Mapeamento"Sistemático,"realizando"apenas"

algumas"poucas"adaptações"de"acordo"com"as"necessidades"deste"estudo."Assim," surgiu"o"
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"
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Protocolo"de"busca"

 

"

"

"

"

"

"

protocolo" de" busca" que" direcionou" este" trabalho" foi" definido," como"mostra" a" Figura" 3.2."

Resumidamente," um" protocolo" de" busca" é" um" documento" que" descreve" em" detalhes" um"

plano"para"conduzir"um"estudo"(NIH"2011),"e"é"de"fundamental" importância"têplo"definido,"

pois" reduz" as" chances" de" a" pesquisa" ser" conduzida" pelas" expectativas" do" pesquisador"

(KITCHENHAM"2004).""

"

"

 
!

!

!

!

!

Figura!3.2!–!Processo!de!Mapeamento!Sistemático!adotado!

"

Após" o" disparo" do" gatilho," que" acontece" após" a" identificação" de" um" problema" de"

pesquisa" e" com" a" justificativa" de" utilização" da"metodologia" escolhida," o" primeiro" passo" é"

definir" uma" questão" principal" para" realização" do" estudo." O" segundo" passo," criar" uma"

estratégia"de"busca."Em"seguida"determinar"as"principais"fontes"de"busca"da"área"da"Ciência"

da" Computação." A" seleção" de" estudos" é" realizada," definindo" e" utilizando" critérios" para"

inclusão" e" exclusão." Depois," as" pesquisas" para" os" estudos" primários" são" conduzidas,"

executando" uma" seleção" e" catalogação" dos" estudos" coletados," seleção" dos" estudos"

relevantes," avaliação" desses" estudos" considerados" relevantes" utilizando" critérios" da"

qualidade,"extração"de"informações"a"partir"desses"estudos"e,"novamente,"extração"e"análise"

dos" dados" representados" a" seguir." Posteriormente," é" realizada" a" sintetização" dos" dados"
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coletados." E" por" fim," o" resultado" final" do" mapeamento" sistemático" é" apresentado" e"

discutido."

3.3.1. Questões'de'Pesquisa!

As"questões"de"pesquisa"são"necessárias"para"que"seja"criado"um"direcional"para"o"

estudo" do" mapeamento" sistemático," e" elas" devem" refletir" o" que" o" pesquisador" deseja"

encontrar."Sendo"assim,"é"necessário"definir"uma"questão"principal"e"derivar"as"demais,"de"

maneira"que"o"assunto"tratado"seja"filtrado"e"totalizado"corretamente."

3.3.2. Estratégia)de)Busca!

A" estratégia" de" busca" deve" primeiro" buscar" as" palavras" chaves" das" questões" de"

pesquisa"principal"e"secundárias."Segundo,"efetuar"a"tradução"para"o"inglês"dessas"palavrasp

chaves,"sendo"este"o"idioma"com"maior"quantidade"e"qualidade"de"trabalhos"científicos"na"

área"da"Tecnologia"da"Informação."Para"ampliar"o"escopo"da"busca,"é"necessário"utilizar"os"

sinônimos"dessas"palavras,"também"em"inglês."A"partir"das"palavras"definidas"para"a"busca,"é"

construída"a"string"de"busca"principal,"secundárias"e"manual."

3.3.3. Fontes'de'Busca!

As"fontes"de"pesquisa"utilizadas"são"escolhidas"a"partir"da"importância"de"cada"uma,"

como"as"principais"concentradoras"de"estudos"na"área"de"Ciência"da"Computação."

3.3.4. Seleção'dos'Estudos!

A" seleção" dos" estudos" procura" manter" o" foco" nos" estudos" que" respondem" as"

questões"de"pesquisa."Para"isto,"alguns"filtros"são"definidos"de"modo"a"restringir"a"seleção"a"

apenas" estudos" relevantes."Além"dos" filtros," também" são"definidos" critérios" de" inclusão"e"

exclusão,"restringindo"ainda"mais"a"seleção."

Para"a"execução"das"pesquisas"e"seleção"dos"estudos"primários"são"definidas"etapas,"

além"de"suas"respectivas"saídas,"conforme"demostra"a"Figura"3.3."
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!

Figura!3.3!–!Processo!de!condução!da!seleção!dos!estudos!primários!

!

Seguem"descrições"da"execução"de"cada"uma"dessas"etapas:"

• Etapa! 1! T! Pesquisa! automática:! Para" a" realização" da" pesquisa" automática," são"

aplicadas"as"strings"definidas"nas"ferramentas"de"busca"disponíveis"em"cada"engenho"

de"pesquisa."!

• Etapa! 2! T! Catalogação! dos! estudos! coletados! após! pesquisa:! Após" realização" da"

pesquisa" nas" fontes" aqui" citadas," os" resultados" são" catalogados" em" uma" única"

planilha,"de"maneira"a"serem"posteriormente"de"fácil"extração,"conforme"Apêndice"E"

p"Figura"E.1.!

• Etapa! 3! T! Eliminação! dos! estudos! repetidos:! Na" planilha" com" os" resultados"

catalogados," é" realizada" a" execução" de" um" filtro" para" identificação" de" artigos"

repetidos." Isto" é" necessário" para" que" a" extração" considere" apenas" os" resultados"

válidos,"reduzindo"o"tempo"de"avaliação.!

• Etapa!4!T!Seleção!dos!estudos!relevantes!a!partir!de!filtros!definidos:!No"início"desta"

seleção," são" criados"mais" alguns" campos" na" planilha" de" catalogação" (Apêndice" E" p"

Figura" E.2)," referentes" aos" filtros," para" facilitar" a" disponibilização" do" resultado" das"

análises"dos"filtros.!

• Etapa! 5! –! Leitura! dos! estudos! relevantes! utilizando! os! critérios! de! seleção:! Esta"

etapa"tem"como"objetivo"realizar"uma"leitura"total"dos"artigos"selecionados"até"este"

ponto,"realizando"uma"avaliação"dos"critérios"de"seleção.!

!

Etapa"1"

• Resultados"
das"pesquisas"

a"parxr"da"

string"de"
busca"

Etapa"2"

• Resultados"
catalogados"

em"planilha"

Etapa"3"

• Resultados"
catalogados"

sem"

repexção"de"

publicações"

Etapa"4"

• Estudos"
selecionados"

após"

aplicação"dos"

filtros"1"e"2"

Etapa"5"

• Estudos"
selecionados"

a"parxr"dos"

critérios"de"

seleção"
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3.3.5. Avaliação)da)Qualidade!

Para"a" avaliação"da"qualidade," são" considerados"alguns" critérios"para"determinar" a"

elegibilidade"de"um"estudo."De"acordo"com"Kitchenham"(KITCHENHAM"2007),"os"critérios"da"

qualidade"são"essenciais"para"determinar"a"relevância"das"publicações."Assim,"são"utilizados"

para"a"decisão"final"da"seleção"dos"estudos."

3.3.6. Síntese'dos'dados'coletados!

A" síntese" dos" dados" coletados" busca" a" classificação" dos" estudos" em" categorias"

relacionadas"às"questões"de"pesquisa.""

3.3.7. Resultado!

E"por"fim,"evidências"dos"estudos"são"coletadas"e"associadas"às"respostas,"em"forma"

de"categorias,"como"uma"maneira"de"enfatizar"a"confiabilidade"da"análise."Como"resultado,"o"

mapeamento"sistemático"é"realizado.""

O" capítulo" a" seguir" apresenta" a" execução" do" mapeamento" sistemático" para"

responder" às" questões" de" pesquisa" e" atingir" aos" objetivos" deste" trabalho." O" capítulo"

apresenta" as" evidências" que" embasam" as" classificações" resultantes" e" que" definem" o"

panorama"atual"da"caracterização"e"utilização"das"métricas"de"BPM"a"partir"da"literatura."

"

" !
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4 Mapeamento)Sistemático!em#Métricas#

de#BPM#no#Contexto#de#TI!
"

Este" capítulo"possui" as" respostas" às"questões"de"pesquisa," a"partir" da" aplicação"da"

metodologia" científica" definida" no" capítulo" 3." O" capítulo" foi" dividido" em" seções" que"

compõem" a" execução" do" processo" de" mapeamento" sistemático," resultado" da" extração,"

análise"das"evidências"e"considerações"finais."

 

4.1. Processo!do#Mapeamento#Sistemático!

"

O" processo" definido" para" o" mapeamento" sistemático" foi" executado," definindo" as"

questões"de"pesquisas,"estratégia"de"busca," fontes"de"pesquisa," critérios"para" seleção"dos"

estudos"primários,"incluindo"avaliação"da"qualidade"e"síntese"dos"dados"coletados,"de"forma"

a"categorizar"as"questões"de"pesquisa.""

As"subseções"apresentadas"na"sequência,"mostram"como"cada"etapa"do"protocolo"foi"

seguida."

4.1.1. Questões'de'Pesquisa!

As" questões" de" pesquisa" ajudam" na" obtenção" de" quantidade" e" tipos" de" buscas," e"

consequentemente,"de"resultados"disponíveis"para"o"tema"em"questão"(PETERSEN"2007)."

Como"questão"principal," levantada"a"partir"das"dificuldades"de"encontrar"respostas,"

foi"elaborada"a"seguinte:"“Como"estão"caracterizadas"e"são"aplicadas"as"métricas"de"BPM"no"

contexto"da"Tecnologia"da"Informação"de"acordo"com"a"literatura?”."A"partir"dessa"questão"

principal,"as"questões"secundárias"foram"determinadas:"
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• QS1! [Características]:! Quais! as! principais! características! das! métricas! de!

BPM!encontradas!que!apoiam!ou!estão!inseridas!em!TI?!

Trouxe" como" resposta" as" particularidades" que" definiram" e" compuseram" as"

métricas"utilizadas"em"BPM"dos"estudos"selecionados."

• QS2! [Fatores! críticos! de! sucesso]:! Quais! Fatores! críticos! de! sucesso! estão!

associados!às!métricas!de!BPM?!

As"principais"orientações"para"o"sucesso"na"implantação"das"métricas"de"BPM"

foram"respondidas"com"esta"questão."

• QS3![Critérios!para!aplicação]:!Quais!os!critérios!para!a!aplicação!efetiva!de!

métricas!BPM?!

Trouxe"como"resposta"os"padrões"base"para"decisão"de"como"deve"ser"feita"a"

aplicação" das" métricas" de" BPM" de" maneira" a" atender" às" necessidades" do"

contexto."

• QS4! [Benefícios]:! Quais! os! benefícios! dos! tipos! de! métricas! de! BPM!

utilizadas!para!apoio!da!TI?!

Trouxe" como" resposta" uma" lista" das" vantagens" das" métricas" de" BPM" que"

foram" utilizadas" nos" estudos" selecionados," incluindo" os" benefícios"

relacionados"ao"gerenciamento"dessas"métricas."

• QS5! [Desafios]:! Quais! os! desafios! na! aplicação! de! métricas! de! BPM! no!

contexto!de!TI?!

Trouxe"como"resposta"as"principais"dificuldades"encontradas"ao"implementar"

e"implantar"métricas"de"BPM."

Os" resultados"do"estudo"do"mapeamento"e" suas" análises," a"partir" das"questões"de"

pesquisa,"foram"descritos"na"seção"4.2"deste"trabalho.""

"

"
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4.1.2. Estratégia)de)Busca!

Conforme" descrição" da" etapa" da" estratégia" de" busca," palavras" chaves" foram"

definidas," a" partir" das" questões" de" pesquisa" e" traduzidas" para" o" inglês." Como" forma" de"

ampliar"o"escopo"da"busca,"os"sinônimos"destas"palavras"também"foram"utilizados."

As"palavraspchaves"definidas"foram:"

• Características:"Characteristics"

• Aplicação:"Application"

• BPM:"Business'Process'Management"

• Métricas:"Metrics"

• Fatores"críticos:"Critical'factors""

• Desafios:"Challenges"

• Benefícios:"Benefits"

• Tecnologia"da"informação:"Information'Technology"

Os"sinônimos"identificados"para"as"palavraspchaves"foram:"

• Characteristics:'features,'technical'features,'attribute''

• Application:'utilization,'apply,'method,'methodology'

• Business'Process'Management:'BPM'

• Metric:'measurement,'mensuration,'measure,'indicator,'KPI,'performance'

• Critical'factor:'Critical'Success'Factor,'CSF'

• Challenge:'resistance,'conflict'

• Benefit:'advantage'

• Information' Technology:' computer,' software,' computer' science,' software'

engineering,'IT'Management,'Information'Technology'Management"

"
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Com"os"termos"traduzidos"e"seus"respectivos"sinônimos,"foi"construída"uma"string"de"

busca" que" contempla" todas" as" palavras" chaves" e" sinônimos" (Quadro" 4.1)." Além" da" string"

principal," foram"definidas" strings" que" trataram"de" cada"questão" secundária" (Apêndice"A"–"

Quadros" de" A.1" a" A.5)" e" outra" string" manual" (Apêndice" A" –" Quadro" A.6)" para" selecionar"

apenas"aqueles"estudos"voltados"à"TI." Isto" foi"necessário"devido"às" restrições"e" limitações"

existentes"nas" ferramentas"de"buscas"presentes"nas" fontes"de"pesquisa."Para"a"montagem"

da"string"foram"utilizados"operadores"lógicos,"AND"e"OR."O"operador"lógico"AND"foi"utilizado"

para"criar"uma" ligação"entre"as"palavras"chaves." Já"o"operador" lógico"OR" foi"utilizado"para"

determinar"as"palavras" chaves"alternativas,"ou" seja,"que"possibilita"à" ferramenta"de"busca"

trazer"resultados"que"tenham"qualquer"um"dos"sinônimos.!

Quadro!4.1!T!String!de!busca!

String!de!busca!

("business'process'management")'AND'(metric'OR'measurement'OR'mensuration'OR'
measure'OR'indicator'OR'KPI'OR'performance)'AND'(characteristic'OR'feature'OR'
"technical'feature"'OR'attribute'OR'application'OR'utilization'OR'apply'OR'method'OR'
methodology'OR'"critical'factor"'OR'"critical'success'factor"'OR'CSF'OR'challenge'OR'
resistance'OR'conflict'OR'benefit'OR'advantage)'AND'(computer'OR'software'OR'
"computer'science"'OR'"software'engineering"'OR'"information'technology"'OR'"IT'
management"'OR''"information'technology'management")'

!

4.1.3. Fontes'de'Pesquisa!

As"pesquisas"foram"realizadas"nas"seguintes"bibliotecas"digitais:""

• ACM"Digital"Library"(http://portal.acm.org)"

• Elsevier"ScienceDirect"(http://www.sciencedirect.com)"

• Elsevier"Scopus"(http://www.scopus.com)"

• IEEExplore"Digital"Library"(http://ieeexplore.ieee.org)"

 

Estas" foram"consideradas"as" ideais"para"o"campo"acadêmico"pesquisado," com"base"

na"sua"relevância"para"o"contexto"de"TI"(PETERSEN"2007),"acrescentando"estarem"aptas"para"

a"utilização"de"strings"de"busca,"mantendo"o"padrão"de"pesquisa."
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4.1.4. Seleção'de'Estudos!

Confirmado"por" Kitchenham" (KITCHENHAM"2007)," é" comum"que"os" resultados" das"

pesquisas" venham" em" grande" número" quando" é" feito" um"mapeamento" sistemático." Isto"

devepse" ao" fato" de" que" a" pesquisa" é" menos" focada" do" que" a" revisão" sistemática." Sendo"

assim,"os"estudos"que"respondiam"às"perguntas"foco"da"pesquisa"foram"selecionados."Para"

direcionar"a"seleção,"foram"executados"dois"filtros:"

o Leitura!do!Título!(title)!e!Resumo!(Abstract)"–"O"estudo"poderá"ser" incluído"

ou"excluído"neste"primeiro"filtro."Caso"não"esteja"clara"a"ligação"entre"título"e"

resumo" com" as" questões" de" pesquisa," este" estudo" passa" para" a" próxima"

filtragem."Caso"esteja"claro"que"o"estudo"nada"tenha"a"ver"com"as"questões,"

este"estudo" será"excluído."Caso"esteja" claro"que"este"estudo" tenha" ligações"

diretas" com" as" questões," este" estudo" será" incluído," sem" necessidade" de"

passar"por"um"segundo"filtro."

o Leitura! da! Introdução! (Introduction)! e! Conclusão! (Conclusion)" p" O" estudo"

poderá"ser" incluído"ou"excluído"neste"segundo"filtro."Caso"não"esteja"clara"a"

ligação" entre" introdução" e" conclusão" com" as" questões" de" pesquisa," este"

estudo"será"excluído,"pois"não"pode"haver"mais"dúvidas"ao"passar"por"título,"

resumo," introdução" e" conclusão." Caso" esteja" claro" que" este" estudo" tenha"

ligações"diretas"com"as"questões,"este"estudo"será"incluído."

Após"a"passagem"por"estes"dois"filtros,"foram"criadas"mais"duas"planilhas,"derivadas"

da" primeira," que" possui" os" todos" os" estudos" catalogados." Uma" contendo" os" estudos"

excluídos"a"partir"do"Filtro"2"(Apêndice"C),"com"suas"respectivas"justificativas"de"exclusão,"e"

outra"com"os"estudos"incluídos"(Apêndice"B)."Os"estudos"incluídos"foram"classificados"como"

estudos" primários," ganhando" novos" IDs" (Identificadores)." Estes" novos" IDs" tiveram" o"

acréscimo"da"sigla"“EP”"para"identificar"um"“Estudo"Primário”."Os"estudos"excluídos"a"partir"

do" Filtro" 2," também" ganharam" novos" IDs," tendo" a" sigla" “EE”," “Estudo" Excluído”," como"

prefixo."

Além" dos" filtros," a" seleção" de" estudos" considerou" ainda" critérios" de" inclusão" e"

exclusão"de"trabalhos,"e"avaliação"da"qualidade."O"objetivo"deste"item"do"protocolo"é"excluir"
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aqueles"estudos"que"não"têm"relevância," tendo"como"referências"as"questões"de"pesquisa"

(PETERSEN"2007)."

4.1.4.1. Critérios!de!inclusão!

Como"critérios"para"inclusão"de"determinados"trabalhos"no"mapeamento"a"partir"dos"

estudos"encontrados"com"a"string'de"busca,"foi"necessário"que:"

• Estivessem" disponíveis" na" internet," de" preferência," nas" fontes" de" busca"

citadas"na"seção"4.1.3;"

• Estivessem"completos;"

• Tivessem"relevância"em"relação"às"questões"de"pesquisa."Ou"seja,"de"maneira"

principal,"devessem"tratar"de"métricas"de"BPM"em"tecnologia"da"informação,"

e"atendendo"às"especificidades"das"perguntas;"

• Tivessem" publicação" nos" principais" canais" acadêmicos," como" periódicos,"

conferências"ou"simpósios"de"referências"na"área;"

• De"preferência,"que"os" resultados"descrevessem"experiências"ou"estudos"de"

caso," voltados" processos" e" métricas" aplicados" na" área" de" Tecnologia" da"

informação;"

• De"preferência,"que"estivessem"disponíveis"a"partir"do"Portal"de"Periódicos"da"

CAPES,"disponível"na"UFPE."

Estes" critérios" procuraram" manter" a" seleção" de" estudos" dentro" do" que" seriam"

trabalhos"ideais"para"a"proposta,"e"de"fácil"replicação"por"outros"pesquisadores."

4.1.4.2. Critérios!de!exclusão!

Como"critérios"para"exclusão,"não"foram"considerados:"

• Estudos"que"não"estivessem"em"inglês;"

• Trabalhos" nos" quais" o" foco" principal" não" respondesse" às" questões" de"

pesquisa;"

• Publicações"não"disponíveis"em"versão"completa"e"aberta;"
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• Trabalhos"de"fontes"diferentes"aos"citados"neste"trabalho;"

• Estudos"em"áreas"diferentes"da"Tecnologia"da"Informação."

Os"critérios"de"exclusão"definidos"mantêm"alinhado"ao"objetivo"de"que"os"trabalhos"

sejam"os"ideais"para"a"proposta,"e"de"fácil"replicação."

4.1.5. Avaliação)da)Qualidade!

Foram"determinados"3" fatores"que"deveriam" ter" como"opções"de" resposta:"sim" ou"

não."Os"fatores"foram:"

• O"estudo"possui"conteúdo"suficientemente"claro"para"o"que"se"propõe?"

• O"estudo"possui"uma"definição"final"dos"resultados?"

• O" estudo" é" mais" recente" e" diferente" de" alguma" publicação" já" incluída" no"

mapeamento?"

A" avaliação" da" qualidade" foi" concentrada" em" apenas" responder" a" estas" perguntas,"

não"analisando"outros"fatores."

4.1.6. Síntese'dos'Dados'Coletados!

A"partir"dos"filtros"realizados,"os"estudos"selecionados"passaram"a"serem"analisados"e"

classificados"de"acordo"com"as"questões"de"pesquisa."Para"facilitar"o"registro"da"classificação"

e" filtragens" na" planilha" de" estudos" primários," foram" determinadas" categorias" que"

representassem"as"questões"e"criadas"as"seguintes"colunas:"

• Categorias"

o QS1"p"Características"

o QS2"p"Fatores"críticos"de"sucesso"

o QS3"p"Critérios"para"aplicação"

o QS4"p"Benefícios"

o QS5"p"Desafios"
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Para" cada"uma"destas" categorias," foram" identificados"e"mapeados" seus" respectivos"

tópicos" durante" a" fase" de" análise," detalhada" posteriormente." Isto" ajudou" a" saber" qual" a"

abordagem"está"sendo"mais"e"menos"utilizada"nos"estudos"e"aplicações"de"métricas"de"BPM"

para"cada"questionamento."

A" seção" seguinte" apresenta" os" resultados" do" mapeamento" sistemático," após" a"

execução"do"processo."

"

4.2. Resultados*Mapeamento)Sistemático!

"

Nesta" seção," foi" descrita" a" execução" da" extração" dos" dados." Todos" os" detalhes"

resultantes" das" pesquisas" nas" fontes" de" pesquisa," execução" dos" filtros" e" extrações" estão"

disponibilizados"a"seguir.""

4.2.1. Pesquisa!dos$dados!

Foi"iniciada"a"pesquisa"dos"dados,"que"seguiu"à"risca"todos"os"passos"necessários"para"

chegar"até"este"ponto."Após"executar"a"string"de"busca"nas"fontes"de"pesquisas" já"citadas,"

foram" retornados" 2991" resultados," sendo" que" 131" estavam" repetidos," e" foram"

imediatamente"eliminados"durante"a"mescla"dos" resultados."A"quantidade"de"artigos"para"

ser"analisada"totalizou"em"2860."A"distribuição"por"cada"fonte"de"pesquisa"pode"ser"vista"no"

Tabela"4.1.""

Tabela!4.1!–!Quantidade!de!resultados!por!Fonte!de!Pesquisa!

Fontes!de!Pesquisas! Quantidade!

ACM"Digital"Library" 725!
Elsevier"ScienceDirect" 107!
Elsevier"Scopus" 1919!
IEEExplore"Digital"Library" 109!
Total! 2860"

"
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4.2.2. Seleção'dos'Dados!

Com" todos" os" resultados" catalogados" em" planilha" Excel," a" seleção" dos" dados" foi"

iniciada" para" determinação" dos" estudos" primários," a" partir" dos" critérios" de" inclusão" e"

exclusão,"e"de"qualidade,"detalhados"anteriormente."A"primeira"análise"foi"a"partir"do"Filtro"

1," que" trata" da" leitura" do" título" e" resumo."Nesta" primeira" análise," foram" identificados" 12"

artigos" para" estudos" primários," ou" seja," o" título" e" resumo" foram" suficientes" para"

determinação,"estando"muito"claros."Foram"excluídos"2.687"artigos"através"do"Filtro"1,"e"161"

artigos"foram"eleitos"para"passagem"pelo"Filtro"2."

A"segunda"análise,"a"partir"do"Filtro"2,"que"trata"de"leitura"da"introdução"e"conclusão,"

foram" identificados" 12" artigos" para" estudos" primários." Os" demais" 149" estudos" foram"

excluídos."

Como" resultado" final" após" os" dois" filtros" e" a" avaliação" da" qualidade," 23" artigos"

entraram" para" os" estudos" primários" e" 2.837" artigos" foram" excluídos." O" percentual" de"

aproveitamento"para"estudos"primários"foi"0,8%."A"distribuição"destes"resultados,"por"filtro"

e"por"fonte"de"pesquisa,"é"demonstrada"na"Tabela"4.2."

Tabela!4.2!–!Distribuição!dos!resultados!por!Fonte!de!Pesquisa!

Engenho!de!
Busca!

Q
u
a
n
ti
d
a
d
e
"d
e
"e
s
tu
d
o
s
"

re
s
u
lt
a
n
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s
"

Passagem"pelo"

Filtro!1:"

Passagem"
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Filtro!2:" Total"de"

Estudos"
incluídos!
após"

passagem"

pelos"
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"
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"
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"
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"
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s"

F
o
ra
m
"

Ex
cl
uí
do

s"

M
a
n
ti
v
e
ra
m
"

In
cl
uí
do

s"

ACM"Digital"

Library" 725" 705" 18" 2" 16" 2" 4" 0" 4" 4" 721" 0,55%"

Elsevier"

ScienceDirect" 107" 107" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 107" 0,00%"

Elsevier"

Scopus" 1919" 1810" 108" 1" 105" 3" 4" 0" 4" 4" 1915" 0,21%"

IEEExplore"

Digital"Library" 109" 65" 35" 9" 28" 7" 16" 1" 15" 15" 94" 13,76%"

Total! 2860" 2687" 161" 12" 149" 12" 24" 1" 23" 23! 2837" 0,80%"
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A"avaliação"da"qualidade"considerou"a"análise"dos"estudos"incluídos"a"partir"dos"dois"

filtros."Apenas"1"trabalho"(EE150),"após"leitura,"foi"observado"tratarpse"de"uma"repetição"do"

estudo"EP06,"e,"portanto,"foi"excluído."

Observoupse"que"a"fonte"de"pesquisa"Elsevier"ScienceDirect,"com"107"trabalhos,"teve"

todos" os" seus" resultados" eliminados" logo" no" Filtro" 1," e" que" o" IEEExplore" Digital" Library,"

apesar" de" um" baixo" resultado," retornou" o" maior" número" de" resultados" para" os" estudos"

primários,"com"um"aproveitamento"de"13,76%.""

A"fonte"de"pesquisa"IEEExplore"Digital"Library"mostrou"ter"uma"ferramenta"de"busca"

mais" semântica" comparada" às" demais," trazendo" melhores" resultados." A" Elsevier" Scopus"

mostrou" ter" uma" ferramenta" de" pesquisa" com" uma" semântica" que" precisa" de"

aperfeiçoamento,"pois"retornou"um"número"elevado"de"resultados,"sendo"94,3%"eliminados"

já"no"primeiro"filtro,"ou"seja,"1.810"estudos"excluídos"a"partir"do"título"e"resumo."

4.2.3. Extração)dos)Dados!

Considerando"os"trabalhos"selecionados"para"os"estudos"primários,"a"distribuição"em"

percentual"em"relação"às"fontes"de"pesquisa,"pode"ser"visualizada"na"Figura"4.1."

"

Figura!4.1!T!%!de!estudos!primários!por!fonte!de!pesquisa!

"

18%!

17%!
65%!

%!de!estudos!primários!por!Fonte!de!
Pesquisa!

ACM"Digital"Library"

Elsevier"Scopus"
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A"fonte"de"pesquisa"IEEExplore"Digital"Library,"deteve"mais"da"metade"dos"resultados,"

demonstrando"que,"para"o"tema"proposto"neste"trabalho,"tornapse"mais"apropriada."

4.2.4. Síntese'dos'Dados!

Durante"a"síntese"dos"dados,"foram"analisados"os"23"estudos"resultantes"da"seleção"

final"dos"estudos"primários."

A" distribuição" por" ano" da" quantidade" de" artigos" para" estudo" primário" pode" ser"

visualizada"na"Figura"4.2."É"possível"observar"que"o"interesse"pelo"assunto"é"recente,"a"partir"

de" 2005," e" durante" os" anos" até" os" dias" atuais," não" aumentou" e" nem" diminui"

expressivamente" a" quantidade" de" trabalhos" voltados" à" área," o" que" enfatiza" ainda"mais" a"

necessidade"de"desenvolvimento"de"trabalhos"nessa"área.""

""

Figura!4.2!–!Quantidade!de!artigos!por!ano!

"

Dos"estudos"primários"selecionados,"os"países"que"mais"publicaram"estudos"podem"

ser" visualizados" na" Figura" 4.3." Houve" algumas" participações" de" mais" de" um" país" em"

determinados" trabalhos." Vale" ressaltar," conforme" os" critérios" de" inclusão," que" apenas" os"

estudos"na"língua"inglesa"foram"considerados"para"este"trabalho."

2!

3!

2!

4!

1!

4!

2!

3!

2!

2005" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014"

Quanfdade!de!arfgos!por!ano!
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"

Figura!4.3!–!Quantidade!de!artigos!por!país!

"

A" quantidade" de" autores" resultante" da" seleção" de" trabalhos" para" os" estudos"

primários"totalizou"em"86."Destes,"nenhum"deles"publicou"mais"de"um"artigo"a"respeito"do"

tema" abordado" neste" trabalho." As" razões" podem" ser" diversas," dentre" elas:" a" falta" de"

interesse" da" academia," a" falta" de" interesse" do"mercado," entre" outras." A" lista" de" todos" os"

autores"e"quantidade"de"publicações"selecionadas,"está"disponível"no"Apêndice"D."

Os" locais"de"publicação"originários"dos"estudos"primários"ficaram"concentrados"em:"

Conferências," Jornais," Simpósios" e"Workshops." As" conferências" apresentam" a"maioria" dos"

estudos"realizados"na"área"de"pesquisa"que"motivou"este"trabalho,"representando"mais"de"

50%"dos" estudos" selecionados." A" distribuição"por" quantidade"dos" estudos" primários" pode"

ser" visualizada" na" Figura" 4.4." " O" detalhamento" do" local" de" publicação" está" disponível" no"

Apêndice"F."

3! 3! 3! 3!

2! 2! 2! 2!

1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!

Quanfdade!de!arfgos!por!país!
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"

Figura!4.4!–!Quantidade!de!artigos!por!origem!de!publicação!

"

O"simpósio,"que"traz"as"novidades"de"um"determinado"assunto,"resultou"em"apenas"

uma" evidência." Isto" pode" demonstrar" mais" um" ponto" de" reflexão" sobre" a" carência" e"

desenvolvimento"do"tema"nas"discussões"em"gerais."

A" seção" seguinte" apresenta" a" análise" completa" das" evidências" detectadas" nos"

estudos"primários,"que"responderam"às"questões"de"pesquisa."

"

4.3. Análise( dos( Estudos( Primários! e" resposta" às" questões" de"
pesquisa!

"

Nesta" seção" do" trabalho," foram" analisadas" as" evidências" dos" estudos" primários" a"

partir"das"questões"de"pesquisa.""

Os"estudos"primários"selecionados"podem"ser"vistos"na"Tabela"4.3."No"decorrer"desta"

seção," foram" utilizados" apenas" os" IDs" para" identificação" do" estudo" analisado." Detalhes" a"

respeito"dos"autores,"fonte"de"pesquisa"e"ano,"de"cada"um"destes"estudos"primários,"estão"

13!

6!

1!
3!

CONFERENCE" JOURNAL" SYMPOSIUM" WORKSHOP"

Quanfdade!de!arfgos!por!origem!
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disponíveis"no"Apêndice"B,"e"as"suas"referências,"na"seção"Referências"Bibliográficas,"a"partir"

do"número"de"citação"indicado"para"cada"estudo"primário"na"tabela"4.3.!

Tabela!4.3!–!Estudos!primários!

ID! Título!
EP01! A"BPM"Software"Evaluation"Method"(LI"et"al."2012)"

EP02! A"Business"Process"Intelligence"System"for"Enterprise"Process"Performance"Management"(TAN"et"al."

2008)"

EP03! A"Review"of"Monitoring"Techniques"for"Service"Based"Applications"(SARALAYA"and"DSOUZA"2013)"

EP04! An"algorithm"for"the"appraisal"of"assurance"indicators"for"complex"business"processes"(MASSACCI"and"

YAUTSIUKHIN"2007)"

EP05! BPM"Model"of"GQIMP"for"ISO"9001:2008"Supported"by"CASE"Tools"(MONTINI"et"al."2014)"

EP06! Business"process"management"with"the"user"requirements"notation"(POURSHAHID"et"al."2009)"

EP07! Business"Process"Orientation"in"Croatian"companies:"A"multipsite"case"study"(VUKSIC,"BACH,"and"

MARJANOVIC"2011)"

EP08! Business"process"performance"prediction"on"a"tracked"simulation"model"(SOLOMON"and"LITOIU"2011)"

EP09! Conceptualizing"and"specifying"key"performance"indicators"in"business"strategy"models"(MAT,"

TRUJILLO,"and"MYLOPOULOS"2012)"

EP10! Development"and"validation"of"an"instrument"to"measure"organizational"cultures'"support"of"Business"

Process"Management"(SCHMIEDEL,"VOM"BROCKE,"and"RECKER"2014)"

EP11! Development"of"quality"evaluation"metrics"for"BPM"(business"process"management)"system"(Lee,"Bae,"

and"Shin"2005)"

EP12! Error"density"metrics"for"business"process"model"(TONBUL"and"MISRA"2009)"

EP13! Generalized"Stochastic"Workflow"Netpbased"quantitative"analysis"of"business"process"performance"(LI"

and"ZHU"2008)"

EP14! GoalpOriented"Service"Selection"in"Business"Processes"(UKOR"and"CARPENTER"2009)"

EP15! Integrated"Modeling"of"Performance"Monitoring"with"Business"Artifacts"(LIU"et"al."2010)"

EP16! Managing"Business"Process"Risk"Using"Rich"Organizational"Models"(BHUIYAN"2007)"

EP17! On"the"definition"and"designptime"analysis"of"process"performance"indicators"(DELpRÍOpORTEGA"et"al."

2013)"

EP18! Optimizing"Process"Performance"Visibility"through"Additional"Descriptive"Features"in"Performance"

Measurement"(PIDUN,"BUDER,"and"FELDEN"2011)"

EP19! PEM:"a"framework"enabling"continual"optimization"of"workflow"process"executions"based"upon"

business"value"metrics"(BUCO"et"al."2005)"

EP20! Performance:"Its"meaning"and"content"for"today's"business"research"(FOLAN,"BROWNE,"and"JAGDEV"

2007)"

EP21! Towards"a"Methodology"for"GoalpOriented"Enterprise"Management"(CARDOSO"2013)"

EP22! Towards"thresholds"of"control"flow"complexity"measures"for"BPMN"models"(SÁNCHEZpGONZÁLEZ"et"

al."2011)"

EP23! Twopstage"process"analysis"using"the"processpbased"performance"measurement"framework"and"

business"process"simulation"(Han,"Kang,"and"Song"2009)"

"

Após"a"obtenção"dos"estudos"selecionados,"foi"realizada"uma"leitura"total"dos"artigos"

em"busca"de"respostas"às"questões"de"pesquisa." "Para"evidenciar"as"respostas,"trechos"dos"

artigos" foram" disponibilizados" neste" trabalho," em" sua" forma" original," para" que" fossem"

avaliados." Além" disso," possibilita" refutação" por" parte" de" outros" pesquisadores." Foram"
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criadas"subseções"de"maneira"a"dividir"e"organizar"as"evidências"coletadas."Adicionalmente,"

foi" realizado" o" relacionamento" entre" ID" do" estudo" primário" e" seu" respectivo" texto" de"

evidência."

A" distribuição" dos" estudos" primários" quanto" as" respostas" às" questões" secundárias,"

está"apresentada"na"Tabela"4.4.""

Tabela!4.4!–!Distribuição!dos!estudos!primários!em!relação!às!questões!

Questões! Estudos!Primários!

QS1!–!Características! EP02,"EP03,"EP04,"EP05,"EP06,"EP07,"EP08,"EP09,"EP11,"

EP12,"EP13,"EP14,"EP15,"EP16,"EP17,"EP18,"EP21,"EP22,"

EP10,"EP23"

QS2!–!Fatores!críticos!de!sucesso! EP04,"EP05,"EP06,"EP07,"EP08,"EP09,"EP10,"EP11,"EP12,"

EP13,"EP14,"EP15,"EP16,"EP17,"EP18,"EP21,"EP22,"EP23"

QS3!–!Critérios!para!aplicação! EP02,"EP07,"EP09,"EP10,"EP12,"EP15,"EP16,"EP18,"EP21,"

EP22,"EP23""

QS4!–!Benefícios! EP03,"EP06,"EP08,"EP09,"EP10,"EP12,"EP15,"EP16,"EP17,"

EP18,"EP21,"EP22,"EP23"

QS5!–!Desafios! EP03,"EP04,"EP07,"EP09,"EP15,"EP21,"EP22"

"

Conforme" pode" ser" observado" na" Figura" 4.5," nem" todos" os" estudos" primários"

responderam" a" todas" as" questões." A" QS1" –" Características," foi" a" mais" respondida,"

contemplando" todos" os" estudos" selecionados," com" a" exceção" do" EP01," EP19" e" EP20," que"

responderam"a"nenhuma"das"questões,"e"por"isso"não"foram"relacionados"a"nenhuma"delas."

Este"fato"é"possível"de"acontecer,"pois"os"estudos"atenderam"a"todos"os"critérios"de"seleção,"

porém"em"sua"leitura"detalhada,"verificoupse"que"tinham"um"direcionamento"diferente"das"

questões"de"pesquisa."Sendo"assim,"dos"23"estudos"selecionados,"20"deles" responderam"a"

todas" ou" algumas" questões" de" pesquisa." A" QS5" –" Desafios," foi" a" que" apresentou" menos"

resultados"evidenciados."
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"

Figura!4.5!–!Quantidade!de!artigos!que!responderam!às!questões!

!

A" Figura" 4.6" exibe" o" panorama" atual" das" métricas" de" BPM" conforme" estudos"

primários" estudados." Os" tópicos" relacionados" a" cada" uma" das" questões" de" pesquisa," que"

foram"identificados,"evidenciados"e"analisados"nas"seções"seguintes,"e" foram"capturados"a"

partir"da"investigação"dos"23"estudos"selecionados."

"

Figura!4.6!–!Tópicos!relacionados!às!questões!de!pesquisa!

"

20!

18!

11!

13!
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QS1"–"CARACTERÍSTICAS"

QS2"–"FATORES"CRÍTICOS"DE"SUCESSO"

QS3"–"CRITÉRIOS"PARA"APLICAÇÃO"

QS4"–"BENEFÍCIOS"

QS5"–"DESAFIOS"

Quanfdade!de!arfgos!que!responderam!às!
questões!

QS1"p"Caracterísxcas"

• Baseadas"em"

ontologias"

• Baseadas"em"

linguagem"
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• Ampla"cobertura"

• Baseadas"em"
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qualidade"do"

mercado"

• Baseadas"em"

mapeamento"de"

valor"

• Baseadas"em"

modelos"

• Focadas"em"

resolver"problemas"

de"desempenho"

• Focadas"em"

medidas"de"

qualidade"

• Focadas"em"análise"

de"processo"

• Focadas"no"suporte"
ao"BPM"

QS2"p"Fatores"críxcos"

de"sucesso"

• Uxlização"de"
framework/modelo"

• Extração"de"dados"
• Validação"
• Adaptação"
• Agregação"de"valor"
• Controle"
• Decomposição"

• Alinhamento"

estratégico"

• Atendimento"a"

critérios"de"

qualidade"

• Rastreabilidade"

QS3"p"Critérios"para"

aplicação"

• Uxlização"de"
metodologias/

métodos/

abordagem"

• Uxlização"de"
esquemas"

• Conversão"de"
linguagens"

• Uxlização"de"
parâmetros"

• Derivação"
• Aplicação"de"
fórmula"

• Orientado"a"
objexvo"

• Uxlização"de"
modelos"de"

indicadores"

QS4"p"BeneÑcios"

• Monitoramento"

efexvo"

• Visibilidade"
• Oportunidade"de"
melhorias"

• Facilidade"na"
manutenibilidade"

• Aplicação"irrestrita"
• Rastreabilidade"

QS5"p"Desafios"

• Conformidade"com"

padrões"e"normas"

• Dificuldade"de"
monitoramento"

• Dificuldade"de"
alinhamento"entre"

objexvo"e"

processos"

• Dificuldade"de"
implementação"das"

métricas"

• Dificuldade"em"

idenxficar"

indicadores"

• Dificuldade"de"
coletar"dados"
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As" seções" seguintes" estão" separadas" por" questão" de" pesquisa," com" uma"

contextualização" do" que" espera" ser" respondido," e" uma" descrição" resumida" dos" pontos"

encontrados" e" analisados" nos" estudos." Em" seguida," seções" que" contextualizam" cada"

resposta"às"perguntas"encontradas,"juntamente"com"suas"respectivas"evidências."

4.3.1. QS1:%Características!

Esta" seção" buscou" responder" à" pergunta:" “Quais" as" principais" características" das"

métricas"de"BPM"encontradas"que"apoiam"ou"estão"inseridas"em"TI?”."

De"acordo"com"o"CBOK" (ABPMP"2013),"as"principais" características"dos" indicadores"

de" desempenho" de" processos" (PPI)" são:" “alinhamento," responsabilidade," tendência,"

acionável,"poucos"em"número,"fácil"de"entender,"equilibrados"e"vinculados,"transformador,"

padronizado," orientado" a" contexto," reforçado" e" relevante.”." Porém" não" foram" estas" as"

características"investigadas"nos"estudos."Todas"estas"são"acumulativas"para"formar"um"bom"

indicador." A" ideia" de" características" no" contexto" deste" trabalho" diz" respeito" às"

particularidades" das" métricas" identificadas" nos" estudos" selecionados," como" em" que" se"

baseou" ou" em" que" focou." Sendo" assim," os" estudos" primários" foram" analisados" e" as"

características"extraídas"considerando"esta"linha"de"raciocínio.""

O" conjunto" de" evidências" associadas" às" caraterísticas" identificadas" na" leitura" dos"

estudos"selecionados,"mostrou"que"as"métricas"foram"caracterizadas"por"medições"com"foco"

ou" baseado" em:" elementos" para" ontologias," linguagem" estruturada," desempenho,"

qualidade,"objetivo,"fatores"de"sucesso,"processo"e"suporte"ao"BPM."A"Tabela"4.5"mostra"o"

resultado"dessa"extração."

Tabela!4.5!–!Tópicos!relacionados!à!QS1!

Tópicos! Estudos!Primários! %!

Baseadas"em"ontologias" EP03,"EP18" 8%"

Baseadas"em"linguagem"estruturada" EP09" 4%"

Ampla"cobertura" EP03" 4%"

Baseadas"em"modelos"de"qualidade"do"mercado" EP04,"EP05" 8%"

Baseadas"em"mapeamento"de"valor" EP06,"EP08,"EP12,"EP18" 16%"

Baseadas"em"modelos" EP15,"EP17" 8%"
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Tópicos! Estudos!Primários! %!

Focadas"em"resolver"problemas"de"desempenho" EP13,"EP18,"EP21,"EP23" 16%"

Focadas"em"medidas"de"qualidade" EP11,"EP14" 8%"

Focadas"em"análise"de"processo" EP02,"EP04,"EP07,"EP16,"EP18,"EP22" 24%"

Focadas"no"suporte"ao"BPM" EP10" 4%"

"

As" métricas" com" características" “focadas" em" análise" de" processo”" representaram"

24%"do"total."Em"seguida"as"métricas"“baseadas"em"mapeamento"de"valor”"e"“focadas"em"

resolver"problemas"de"desempenho”," representaram"16%"dos" resultados," cada"uma."Estas"

três"características"representaram"mais"de"50%"dentre"as"outras"detectadas"nos"estudos."A"

quantidade"de"artigos"por"característica"pode"ser"visualizado"na"Figura"4.7.""

"

Figura!4.7!–!Quantidade!de!artigos!por!característica!(QS1)!

"

A"análise"detalhada"de"cada"evidência"e"os"tópicos"associados"às"características"será"

discutida"nas"seções"seguintes."

4.3.1.1. Baseadas!em!ontologias!

A"ontologia"pode"ser"definida"como"uma"representação"do"conhecimento."Métricas"

baseadas" em" ontologia" vêm" apoiar" os" analistas" de" negócios" a" especificar" e" computar"

métricas" em" um" domínio," de" maneira" independente" (SARALAYA" and" DSOUZA" 2013)." São"
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4!

2!
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BASEADAS"EM"ONTOLOGIAS"

BASEADAS"EM"LINGUAGEM"ESTRUTURADA"

AMPLA"COBERTURA"

BASEADAS"EM"MODELOS"DE"QUALIDADE"DO"MERCADO"

BASEADAS"EM"MAPEAMENTO"DE"VALOR"

BASEADAS"EM"MODELOS"

FOCADAS"EM"RESOLVER"PROBLEMAS"DE"DESEMPENHO"

FOCADAS"EM"MEDIDAS"DE"QUALIDADE"

FOCADAS"EM"ANÁLISE"DE"PROCESSO"

FOCADAS"NO"SUPORTE"AO"BPM"

Quanfdade!de!arfgos!por!QS1![caracterísfca]!
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utilizadas" para" classificação," conforme"pode" ser" observado" nos" estudos" EP03" e" EP18," que"

utilizaram"essa"característica."

EP03:"O"estudo"é"claro"em"destacar"a"importância"de"serem"definidos"tipos"de"métricas,"

e" por" isso" foi" utilizado" o" conceito" de" ontologia" para" definir" as" demais" métricas" que"

auxiliam"o"processo.""

“The'metrics! ontologies! help' the' business' analysts' to' specify' and' compute'metrics'
based' on' the' information' gathered' from' the' low' level' audit' trails' for' analyses' and'
managing'business'processes'in'a'domain'independent'way.”'

"

EP18:"Nesse"estudo,"foi"criado"um"tipo"de"indicador"chamado"“PO”"(Process'Ontology),"

que"teve"como"finalidade"a"medição"do"repositório"de"linguagem"específica"de"domínio,"

enfatizando"o"desempenho,"relação"(predecessor"e"sucessor,"papéis"etc.)"do"processo"de"

negócio"organizacional."

“(...)' the'PO' (Process!Ontology)' requirements'would' be' addressed' already' through'
the'design'of'the'BPMS'system'without'the'redesign'of'an'ontology'as'a'carrier.”'

'
'

4.3.1.2. Baseadas!em!linguagem!estruturada!

A"construção"das"métricas"utilizando"linguagem"estruturada"facilita"o"entendimento"

de"uma"maneira"geral,"tanto"no"momento"de"análise"quanto"na"elaboração,"já"que"se"deve"

seguir" um" mesmo" padrão." O" estudo" EP09" teve" esta" particularidade" apontada" para"

construção"das"métricas."

EP09:" Os" autores" definiram" os" KPIs" atômicos" utilizando" uma" técnica" de" Inglês"

Estruturado," uma" vez" que" foi" considerada" uma" linguagem" fácil" de" escrita" e"

interpretação."Algumas"regras"requerem"ser"seguidas"para"a"construção"dos"indicadores"

de"desempenho,"e"o"artigos"explica"bem"este"ponto."

“Atomic! KPIs' are' defined' in' our' approach' by' using' Structured! English,' allowing'
decision' makers' to' define' them' over' the' model' by' using' a' user]friendly' language'
based!on!the!SBVR!language!proposal!from!the!Object!Management!Group.'(…).'In'
this'way,'decision'makers'may'use'the'keyword'font,'term'font,'Name'font,'and'verb'
font'to'provide!semantic!definitions!of!KPIs.”'

!



 

 

65 

4.3.1.3. Ampla!cobertura!

A"ampla"cobertura"identificada"no"estudo"EP03"é"uma"característica"interessante"no"

ponto"de"vista"da"preocupação"de"gerar"indicadores"que"pudessem"cobrir"todos"os"níveis"do"

gerenciamento" de" processos," que" envolve" processos" estratégicos," táticos" e" operacionais."

Isso"possibilita"a"análise"de"alinhamento"estratégico"em"todas"as"dimensões."

EP03:"O"estudo"apontou"como"uma"das" técnicas"para" realização"de"monitoramento,"a"

utilização" de" KPIs" que" cobrem" todos" os" níveis" de" gerenciamento" de" processos:"

estratégico"(SLK),"tático"(TLK)"e"operacional"(OLK)."

“The'PBPM'(Process]Based'Performance'Measurement)' is'classified' into'three' levels'
which'are'Strategic'Level'KPI'(SLK),'Tactical'Level'KPI'(TLK)'and'Operational'Level'KPI'
(OLK).'In'the'KPI!model,'the'contribution'of'a'specific!KPI'to'other'KPI’s'on'the'same'
or'higher'level'is'based'on'a'3]point'scale.”'

!

4.3.1.4. Baseadas!em!modelos!de!qualidade!do!mercado!

A"particularidade"das"métricas"apontadas"nos"estudos"EP04"e"EP05"foi"a"necessidade"

de" ter" métricas" adequadas" aos" modelos" de" qualidade." Elas" deveriam" medir" objetivos,"

infraestrutura"tecnológica"e"métricas"para"medir"todas"as"áreas"da"organização."Os"modelos"

servem"de"guia"do"que"fazer,"e"não"do"como,"e"os"indicadores"devem"seguir"as"orientações"

fornecidas."

EP04:"A"partir"de"orientações"das"melhores"práticas"do"mercado"(CoBIT,"neste"caso),"o"

estudo" sugere" a" utilização" de" indicadores" de" desempenho" (KPI)" e" de" indicadores" de"

objetivos" (KGI)," para" avaliação" do" nível" de" objetivo" alcançado," tanto" com" foco" nos"

negócios,"quanto"em"infraestrutura"tecnológica."

“Looking' at' CoBIT,' (…),' we' find'Key! Goal! Indicators! (KGI)' establishing'measurable'
business' objectives' that' must' be' reached' to' obtain' successful' services.' Key!
Performance! Indicators! (KPI)' set' up' the'measures' on' the' business' or' technological'
infrastructure' (such' as' the' number' of' "negative"' events)' that' allow' evaluating' the'
level'of'goal'achievement.”'

!

EP05:"Os"autores"descreveram"a"utilização"de"métricas"GQ(i)M"para"criar"indicadores"de"

processo" para" cada" área" que" faz" parte" do" escopo" de" uma" determinada" avaliação" de"

certificação."
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“The' GQIMP'methodology' is' a' form' of' integration' that' uses' a' heuristic' process' of'
Causal' Analysis' and' Resolution' (CAR).' (...).' This' process' is' based' on' derivations' of'
metrics'GQ(i)M' to' create' indicators! for! each!process' area' scope,' set' to' obtain' the'
certification'of'ISO'9001:2008.”'

!

4.3.1.5. Baseadas!em!mapeamento!de!valor!

Uma" das" características" levantadas" foi" o" mapeamento" de" valor" para" compor" as"

métricas."O"mapeamento"de"valor"proporciona"identificação"e"estruturação"de"medidas"de"

desempenho."A"formação"dos"indicadores"neste"formato"auxilia"os"tomadores"de"decisão"a"

executar"ações"necessárias."Esta"característica"pôde"ser"observada"nos"estudos"EP06,"EP08,"

EP12"e"EP18."

EP06:" No" estudo," a" particularidade" foi" utilizar" mapeamento" de" valor" com" GRL" (Goal]

oriented'Requirement'Language)."Para"a"definição"dos"KPIs,"foram"mapeados:"valor"alvo,"

valor" limite," pior" valor" e" valor" de" avaliação." Esses" valores" são" extraídos" em" tempo"de"

execução"ou"podem"ser"definidos"pelos"analistas"como"uma"forma"de"simulação.""

“Mapping! of! KPI! evaluation! values! to! GRL' (Goal]oriented' Requirement' Language)'
evaluation' levels' is' done' through' four' value' sets' associated' to' each' KPI:' Target!
Value,'Threshold!Value,'Worst!Value'and'Evaluation!Value.”'
'
'

EP08:"Nesse"estudo,"o"modelo"relaciona"os"KPIs"às"variáveis"de"processos,"utilizando"um"

modelo"de"simulação."

“The' prediction' model' correlates' the' KPIs' and' the' process! variables' through' a'
simulation'model.”'
'
'

EP12:"O"estudo"apresenta"uma"adaptação"de"métricas"de"densidade"de"erros," fazendo"

um" mapeamento" entre" os" elementos" que" medem" a" qualidade" dos" softwares" com" a"

modelagem"de"processos,"observando"as"similaridades"entre"suas"características."

“(…),' in' this'work,'we! adapted! error! density!metrics! to! evaluate! business! process!
modeling! by! considering! the! similarity! between! the! characteristics! of! BPMs! and!
software!products.”'
'
'

EP18:"Os"autores"sugerem"a"utilização"do"PSF"(Process'Success'Factors)"para"obtenção"de"

valores"quantificados,"em"detrimento"de"indicadores"de"desempenho."
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“(...)'PSF'(Process!Success!Factors)'can'be'quantified'with'a'numeric'quasiWvalue'after'
a'mandatory' declaration' and' paraphrasing' step' before.' This' improves' IS]supported'
processing,' display,' and' control' similar' to' KPIs' and' leads' to' a' better' visibility' and'
comparability!of!concerned!performance!problems.”'

'
'

4.3.1.6. Baseadas!em!modelos!

As"métricas"nos"estudos"EP15"e"EP17"se"caracterizam"por"utilizarem"modelos,"como"o"

modelo"de"conceito"estendido"de"artefatos"de"negócio,"e"no"metapmodelo"PPINOT"(Process'

Performance'Indicators'Notation'and'Tool)."Os"modelos"ajudam"no"direcional"da"construção"

das"métricas,"respeitando"a"identidade"organizacional."

EP15:"A"proposta"do"estudo"aponta"indicadores"de"desempenho,"e"os"define"baseandop

se"no"conceito"de"artefatos"de"negócio."

“(...)' we' propose' a' new' approach' to' performance! measurement' based! on! an!
extended!concept!of!business!artifacts.' (...)'We'present,' in' this'paper,'a'systematic'
approach'to'measuring!performance'based'on'this'extended'model.”'

"

EP17:"O"estudo"utiliza"uma"definição"avançada"de" indicadores"de"desempenho,"focado"

em"processo."E"para"tal"feito,"utiliza"o"metapmodelo"PPINOT."

“(...)'we'propose'the'PPINOT'metamodel,'which'allows'such'an'advanced'definition'of'
PPIs! (Process! Performance! Indicators)' and' is' independent' of' the' language' used' to'
model'the'business'process.”'

'
'

4.3.1.7. Focadas!em!resolver!problemas!de!desempenho!

As"medições" que" tem" como" característica" o" foco" no" desempenho" para" detectar" e"

resolver" problemas" são" comuns," como" pode" ser" observado" nos" estudos" primários"

selecionados" que" se" identificaram" com"esta" particularidade" –" EP13," EP18," EP21" e" EP23." É"

necessário" entender" a" média" de" tempo" do" processo," identificar" influências," determinar"

metas"e"avaliar"o"atingimento"dos"objetivos."

EP13:" O" estudo" aponta" necessidade" de" análise" do" desempenho" dos" processos" de"

negócio"para"calcular"a"média"de"tempo"do"processo."
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“(...)'we'apply'the'theory'of'Generalized'Stochastic'Petri'Net'and'Markov'Chain' into'
the'performance!analysis!of!business!process'and'set'up'a'formula'to!calculate!the!
mean!throughout!time.”'

"

EP18:"Esse"trabalho"indica"métricas"de"desempenho,"como"o"KPI,"como"um"bom"ponto"

de" partida" para" avaliação" de" problemas" de" desempenho" em" produção" ou" processos"

diretamente"relacionado"ao"sucesso"ou"valor"da"empresa."

“For' a' lot' of' performance' problems' especially' in' production' or' processes' directly'
related'to'company'success'or'value,'KPIs'might'be'sufficient'and'are'undoubtedly'a'
good!starting!point!for!assessment.”'

!

EP21:" Como" uma" forma" de" avaliar" o" atingimento" de" metas," quanto" ao" desempenho"

operacional,"o"estudo"sugere"a"utilização"de"KPIs."

“(…).'These'enterprise’s'goals'must'be'measured'accordingly'through'the'use'of'Key!
Performance! Indicators! (KPIs)' to'evaluate'whether! the!operational!performance! is!
being!able!to!achieve!these!goals.”'

!

EP23:"O"artigo"sugere"a"utilização"de"KPIs"para"auxiliar"na"análise"de"desempenho"dos"

processos"macros"e"identificação"de"influenciadores"aos"processos"de"negócio."

“At' the' early' stage' of' business' process' analysis' (BPA),' macro' process' analysis' is'
conducted'to'identify'the'influence'of'a'business'process'on'a'target'key!performance!
indicator!(KPI)'or'the'contribution'of'a'target'KPI'to'other'KPIs.”'

!

4.3.1.8. Focadas!em!medidas!de!qualidade!

O"objetivo"é"medir"a"qualidade"do"produto"ou"serviço"oferecidos."Os"estudos"EP11"e"

EP14"tratam"de"medidas"de"testes"de"defeitos"e"qualidade"de"serviço,"respetivamente."

EP11:" O" estudo" aponta" a" necessidade" de" métricas" de" testes" de" software," que" são"

métricas"focadas"em"qualidade,"baseado"nas"características"da"qualidade"especializadas."

“(…)' this' paper' has' been' conducted' under' the' intention' of' presenting' the' process!
basedWsoftware' test! metrics! based' on' the' understanding' of' specialized! quality!
characteristics'the'process'based]software'has.”'

"
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EP14:"Neste"estudo,"como"forma"de"medir"a"qualidade"dos"serviços,"os"autores"apontam"

a"utilização"de"métricas"de"QoS"(Quality'of'Service).""

“For'each'implementation'kil ∈ Ki,'we'denote'the'QoS!metric'value'of'metric'q ∈ Qci 

as'vq
il.”.'

"

4.3.1.9. Focadas!em!análise!de!processo!

As" métricas" com" esta" característica" objetivam" a" análise" de" um" nível" anterior" aos"

resultados" das" métricas." Tem" como" particularidade," analisar" puramente" os" processos" em"

diversas"situações."Os"estudos"EP02,"EP04,"EP07,"EP16,"EP18"e"EP22,"tratam"de"medição"de"

fluxo,"de"complexidade"do"processo,"de"o"quanto"as"empresas"estão"maduras"em"relação"a"

processos," de" grau" de" dependência" dos" atores" dos" processos" e" de" quanto" os" processos"

podem"ser"medidos"quantitativamente"e"qualitativamente."

EP02:"O" estudo" sugere" a"medição"dos"modelos" de" fluxos" de" processo"para" análise" de"

processos," avaliando:" tempo," custo," qualidade," serviço," eficiência," velocidade" e"

importância."

“(…)' Especially,' measurement! models' for' analyzing' six' process' flows' during'
enterprise'process'execution'and'an'evaluation'architecture'using'time,'cost,'quality,'
service,' efficiency,' speed,' and' importance' for' an' enterprise'process! evaluation' are'
proposed'and'discussed'in'detail.”'

"

EP04:"O"estudo"explicita"a"necessidade"de" ter" indicadores"que"medem"a"segurança"de"

processos"de"negócio"complexos."É"outra"forma"de"análise"de"processos."

“In'this'paper'we'show'an'algorithm'based'on'FD]Graphs'(a'variant'of'directed'hyper]
graphs)' that' can' be' used' to' compute' in' polynomial' time' (i)' the' overall' assurance!
indicator'of!a!complex!business!process'from'its'components'for'arbitrary'monotone'
composition'functions,'(ii)'the'subpart'of'the'business'process'that' is'responsible'for'
such'assurance'indicator'(i.e.'the'best'security'alternative).”'

'
'

EP07:" O" objetivo" do" artigo" é" fazer" um" estudo" de" aplicação" de" BPO" (Business' Process'

Orientation)"e,"para"isto,"implementou"medições"de"processo"para"determinar"o"nível"de"

maturidade"das"empresas"estudas."
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“(...)'this'research'focuses'on'process!measurement'and'management'dimensions'of'
BPO'maturity'model'have'been'in'a'focus'of'this'research.”'
'
'

EP16:"O"estudo"sugere"uma"forma"de"análise"de"processos"através"de"uma"métrica"de"

processos"voltada"à"dependência"dos"atores"no"fluxo"dos"processos,"com"o"objetivo"de"

analisar"impactos"em"relação"à"vulnerabilidade"e"à"criticidade"dos"processos.""

“We'provide'some' intuitive'metrics' for'extracting'measures!of!actor!criticality,!and!
vulnerability' from! organizational! models.' (...)' We' propose' a' metric! for! actor!
vulnerability.”'

"

EP18:"Nesse"trabalho,"os"autores"sugerem"a"utilização"de"métricas"de"processo"e"o"que"

podem"compor"o"seu"direcionamento,"se"quasepvaloradas,"quantitativas"ou"qualitativas."

O" resultado" esperado" é" que" com" essa" combinação," haja" uma" melhor" avaliação" dos"

processos."

“Process!Metrics'can'be'directly'countable'or'indirectly'rated'and'hence'quasi]valued,'
quantitative'or'qualitative.'Combinations!of!parameters!can!be!used!to!better!assess!
outcome!through!the!entire!process!landscape.”'

"

EP22:" A" sugestão" indicada" nesse" estudo" para" a" execução" de" análise" de" processos" é"

baseada" na" construção" de" métricas" de" processo" juntamente" com" medidas" de"

complexidade."

“(...)' we' contribute' towards' resolving' the' lack' of' thresholds' for' business! process!
measures.'(...)'we'have'investigated'threshold'values'for'business!process!measures'
and'Cardoso’s'Control]Flow'complexity'measure.”'

!

4.3.1.10. Focadas!no!suporte!ao!BPM!

As" métricas" voltadas" à" análise" de" suporte" ao" BPM" pelas" pessoas" envolvidas" nos"

processos"vêm"com"o" intuito"de"medir"esse"envolvimento"nas"organizações"em"relação"ao"

apoio"que"os"processos"de"negócio" recebem."O"estudo"EP10" focou"no"quanto"o"BPM"está"

aculturado"na"organização."

EP10:"O"estudo" sugere"um" tipo"de"medida"aplicada"à"medição"da" cultura"das"pessoas"

quanto"ao"apoio"ao"BPM."
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“To' address' this' gap,' the' purpose' of' this' study' is' to' develop' and' validate' a'
measurement! instrument'with'which' to'assess'an'organizational! culture’s! support!
of!BPM.”''

!

4.3.2. QS2:%Fatores(críticos(de(sucesso!

Esta" seção" buscou" responder" à" pergunta:" “Quais" Fatores" críticos" de" sucesso" estão"

associados"às"métricas"de"BPM?”."

Os" fatores" críticos" listados" vieram" das" análises" dos" estudos" primários," e" não" de"

orientações" já" determinadas" pela" literatura." Isto" porque," ao" realizar" uma" pesquisa" a"

respeito," havia" uma" ênfase" nos" Fatores" críticos" de" sucesso" relacionados" à" aplicação" de"

processos" como" um" todo," e" não" especificamente" às"métricas." Sendo" assim," utilizoupse" os"

fatores" críticos" de" sucesso" captados" dos" artigos" selecionados" para" definição" e" construção"

das"métricas."

O"conjunto"de"evidências"associadas"aos"fatores"críticos"de"sucesso"identificados"na"

leitura"dos"estudos"selecionados,"mostrou"que"as"métricas"foram"orientadas"por:"utilização"

de" framework" ou" modelo," extração" de" dados" eficiente" e" eficaz," validação" dos" dados,"

adaptação" de"medidas," valor" agregado," controle," decomposição," alinhamento" estratégico,"

atendimento"aos"critérios"da"qualidade"e"utilização"de"rastreabilidade."A"Tabela"4.6"mostra"o"

resultado"dessa"extração."Dos"23"estudos"selecionados,"18"evidenciaram"fatores"críticos"de"

sucesso"das"suas"abordagens."

Tabela!4.6!–!Tópicos!relacionados!à!QS2!

Tópicos! Estudos!Primários! %!

Utilização"de"framework/modelo" EP04,"EP05,"EP18" 14%"

Extração"de"dados" EP06,"EP07,"EP08,"EP10,"EP13,"EP22" 29%"

Validação" EP09" 5%"

Adaptação" EP12" 5%"

Agregação"de"valor" EP11,"EP14" 10%"

Controle" EP14,"EP16" 10%"

Decomposição" EP15" 5%"

Alinhamento"estratégico" EP21,"EP23" 10%"
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Tópicos! Estudos!Primários! %!

Atendimento"a"critérios"de"qualidade" EP17" 5%"

Rastreabilidade" EP06,"EP17" 10%"

"

Dentre" os" fatores" críticos" de" sucesso" captados" durante" o" mapeamento," o" que" se"

destacou"foi"a"“Extração"de"Dados”,"com"29%"dos"resultados."Em"seguida,"a"“utilização"de"

framework/modelo”," que" juntos" somaram" quase" 50%" dos" resultados." Os" demais" foram"

distribuídos" quase" que" igualitariamente." A" quantidade" de" artigos" por" fatores" críticos" de"

sucesso"pode"ser"visualizado"na"Figura"4.8.""

"

Figura!4.8!–!Quantidade!de!artigos!por!fatores!críticos!de!sucesso!(QS2)!

"

O" detalhamento" de" cada" evidência" e" os" tópicos" associados" aos" fatores" críticos" de"

sucesso"foram"discutidos"nas"seções"seguintes."

4.3.2.1. Utilização!de!framework/modelo!

Como"fatores"críticos"de"sucesso,"a"utilização"e"frameworks"e"modelos"se"mostraram"

necessários" nos" estudos" primários" EP04," EP05" e" EP18." No" estudo" EP04," o" uso" de" um"

algoritmo" específico" espera" garantir" de," uma" maneira" mais" segura," mas" informações"

passadas" pelos" indicadores." O" estudo" EP05" fornece" um"modelo" para" acompanhamento" e"

controle"do"que"deve"ser"feito"para"atingir"o"objetivo"do"contexto."Já"o"estudo"EP18"utiliza"
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modelos" para" identificar" problemas" que" poderiam" estar" invisíveis." Todos" os" estudos" têm"

propósitos" diferentes," mas" utilizaram" modelos" e" frameworks" para" chegar" mais" perto" do"

sucesso."

EP04:" O" estudo" mostrou" a" utilização" de" um" algoritmo" baseado" no" FDpgraphs" para"

calcular"em"tempo"específico"o"indicador"de"garantia"global"de"um"processo"complexo,"

como"uma"forma"de"prover"uma"alternativa"de"segurança."É"uma"maneira"de"garantir"a"

veracidade"das"informações"exibidas"nos"indicadores."

“In' this' paper' we' show' an' algorithm! based! on! FDWGraphs' (a' variant' of' directed'
hyper]graphs)' that' can' be' used' to' compute' in' polynomial' time' (i)' the' overall'
assurance'indicator'of'a'complex'business'process'(…).”'

"

EP05:" Nesse" estudo," foi" passada" como" recomendação," a" utilização" do" modelo" BPM"

GQIMP" para" ISO9001:2008," com" o" objetivo" de" medir" adequadamente" os" controles"

quantitativos"e"organizar"as"atividades"que"deverão"serem"realizadas"para"obtenção"do"

selo"de"qualidade."

“It' is' recommended! to! use! the!Model! BPM!GQIMP! to! ISO! 9001:2008,' using' CASE'
tools' for' organizations' that' wish' to' really' get' certifications.' (…).' Using' this'
methodology,' it'was'possible!to!adequately!measure!the!quantitative!controls!and!
organize!the!activities!to!be!performed.”'

"

EP18:"O"estudo"focou"na"proposta"de"utilizar"o"modelo"FourpBoxpModel"para"ampliar"as"

possibilidades"de"avaliação"dos"KPIs"numéricos,"permitindo"a"identificação"de"problemas"

que"seriam"de"difícil"visualização."

“The' FourWBoxWModel! as! Performance! Assessment! System' for' business' processes'
proposed' in' this' contribution' incorporates' four' different' viewpoints' to' business'
performance' problems' and' broadens' assessment' possibilities' from' numeric' KPIs' to'
three'additional' indicators.' (...)'More' than' that,' the'presented'model' could'also'be'
integrated' in' a' semantic' framework' which' additionally' raises' the' possibilities' of'
process'assessment.”'
'
'

4.3.2.2. Extração!de!dados!
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A"possibilidade"de"extração"de"dados"é" fundamental"para"alimentar"as"métricas"de"

BPM,"sendo"considerada"como"um"dos"fatores"críticos"de"sucesso."A"extração"de"dados"pode"

ser" feita" de" maneira" manual" ou" automática," sendo" esta" última" a" ideal," pois" minimiza" a"

probabilidade"de"erros"de"dados"coletados."Este"fator"crítico"de"sucesso"foi"observado"nos"

estudos"EP06," EP07," EP08," EP10," EP13"e"EP22."Como" forma"de"extrair"dados," ferramentas"

foram"utilizadas,"como"BPMS"e"Datawarehouse."Outras"através"de"modelos,"como"o"GSWN"e"

métodos," como" o" método" Bender," dentro" outros." Mas" todos" eles" concordam" com" a"

importância" da" extração" de" dados" e" da" maneira" compatível" com" os" recursos" das"

organizações."

EP06:"O"artigo"identifica"a"utilização"de"coleta"de"dados"a"partir"de"um"Datawarehouse"

como" uma" das" abordagens" utilizadas" pelo" processo" de" negócio." Neste" caso," há" como"

fonte"de"dados"ferramentas"de"BI"integradas"com"o"ambiente"do"BPM.""

“Deploying' a' datawarehouse' (DW)' that' collects! performance! measurement! data'
related'to'business'processes'is'one'approach.”'

"

EP07:" O" estudo" define" como" ferramenta" para" extração" de" dados" o" BPMS" (Business'

Process'Management'System)"como"o"possuidor"de"dados"como:"tempo,"custo,"recursos,"

volumes"e"frequências."Esses"dados"são"utilizados"para"indicadores"de"desempenho."

“The'most'important'process'performance'information,'provided!by!BPMS'and'used'
by' top' management' in' decision]making' processes' included:' cycle' time' and' cost,'
utilization'of'resources,'process'volume'and'frequency.'Furthermore,'the'interviewees'
mentioned' two' KPIs' which' were' typically' calculated,' based! on! the! information!
provided!by!BPMS.”'

"

EP08:"Como"extração"de"dados,"o"estudo"fala"em"variáveis"de"entrada"utilizadas"em"um"

simulador"para"calcular"os"KPIs."

“Input! variables' in' the' simulation' model' are' estimated' and' then' forecasted' using'
different'prediction'models.'Then'the'forecasted'inputs'are'used'by'the'simulator'to'
calculate!the!forecasted!KPIs.'(...)'The'output'is'a'forecasted'estimated'state'which'is'
used'as'input'for'our'simulation'model,'in'order'to'produce!the!forecasted!KPIs'(e.g.'
end'to'end'process'duration).”'

"
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EP10:"Os"autores"descrevem"a"utilização"de"coleta"de"dados"e"análise"para"alimentar"os"

instrumentos"de"medição."

“We'perused'a'variety'of'data'collection'and'analysis'methods'to'operationalize'the'
four'defining'elements'of'a'BPM'culture'in'order'to'ensure'the'reliability'and'validity'
of'the'measurement'instrument.”'

"

EP13:" O" estudo" aponta" que" a" extração" de" dados" do" tempo" de" desempenho" é" obtida"

através"da"utilização"do"modelo"GSWN"(Generalized"Stochastic"Workflow)."

“On'the'assumption'that'the'processing'time'of'all'activities' in'the'business'process'
model'is'either'zero'or'a'stochastic'variable'obeying'the'exponential'distribution,'the'
time'performance'measure'is'obtained!by!use!of!the!GSWN!model.”'

"

EP22:"Nesse" estudo," os" autores" apontam"que" a" extração"de"dados"dos" valores" limites"

para"medição"CFC"foi"obtida"através"da"utilização"do"método"Bender."

“The'statistical'method'used'to'extract!threshold!values'is'the'“Bender'method”.”'
'

4.3.2.3. Validação!

Temos" a" validação" como"um" fator" crítico"de" sucesso," pois" ela" traz" uma"espécie" de"

garantia" de" o" que" está" sendo" implementado" está" correto." O" estudo" EP09" mostrou" ser"

obrigatória"a"validação"dos"KPIs."

EP09:"O" artigo"descreve" a"necessidade"obrigatória" de" ser" realizada"uma"validação"dos"

KPIs"criados,"armazenados"no"Datawarehouse,"e"sua"corretude."

“Once' we' have' defined' a' series' of' KPIs' by' using' Structured' English,' they'must! be!
validated! in!order! to!guarantee! that! the!necessary!data! is! stored! in! the!DW,!and!
the!indicators!are!correctly!defined!according!to!the!DW!structure.”'

"

4.3.2.4. Adaptação!

A"adaptação"é"outro"fator"crítico"de"sucesso"que"deve"ser"levado"em"consideração."As"

métricas"devem"considerar"as"diversidades"encontradas"para"obtenção"de"dados"e"definição"

de" indicadores." O" estudo" EP12" trouxe" um" exemplo" claro" de" adaptação," demonstrando" a"
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relação" entre" os" componentes" de" software" com"os" de" processo" de" negócio." Com" isto," foi"

possível"adaptar"os"indicadores"de"software"com"BPM."

EP12:" O" estudo" trouxe" como" uma" forma" de" adaptação" a" relação" entre" software" e"

Business'Process."A"partir"dessa"relação"é"que"foi"possível"criar"as"métricas"necessárias.""

“A' business' process' has' many' similarities' with' a' software' program.' A' business'
process'has'activities!like'functions'in'a'software'program.'(…).'These!similarities!are!
summarized'in'Table'III.”'(Figura'4.9)'
'

'
Figura!4.9!–!EP12!T!Tabela!de!similaridade!entre!software!e!BP.!Fonte:!(TONBUL"and"MISRA"2009)!

'
'

4.3.2.5. Agregação!de!valor!

Identificar"o"que"agrega"valor"às"métricas"é"um"fator"crítico"de"sucesso"da"abordagem"

BPM." Nos" casos" abaixo," não" tem" a" conotação" econômica,"mas" sim" o" que" pode" trazer" de"

retorno" benéfico" à" construção" das" métricas," suas" respectivas" facilidades" de" análise" e"

alinhamento" estratégico." Os" estudos" EP11" e" EP14" demonstram" algumas" formas" de"

agregação"de"valor."

EP11:" O" estudo" abordou" a" utilização" de" propriedades" de" processo" ao" invés" de"

propriedades" de" sistema" para" compor" as" métricas," trazendo" menos" necessidade" de"

manutenção" na" troca" de" softwares," e"mantendo"o" foco" no" processo."Desta" forma," há"

agregação"de"valor"às"métricas."

“In'this'paper,'we'have'considered'the'maintenance!properties!of!modeled!process'
as'the'evaluation'metrics'instead!of'maintenance!properties!of!system'according'to'
the'characteristic'of'process]based'software.”'

"
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EP14:"Neste"estudo,"os"autores"trouxeram"uma"ideia"de"métrica"que"consiga"mostrar"o"

ponto"máximo"de"valor"de"um"serviço."A"métrica"em"questão"mostra"o"ponto" ideal"do"

momento"em"que"podepse"obter"a"noção"da"agregação"de"valor."

“A'QoS'metric'represents'a'criterion'for'selecting'a'service.'Each'metric'is'associated'
with'a'direction'd'∈"{increasing,'decreasing}'which'indicates!the!impact!that!a!higher!
value!for!this!metric!has!on!its!QoS.”'

"

4.3.2.6. Controle!

O" controle" é" uma" forma" de" manter" o" comportamento" das" métricas" conforme"

esperado," realizando"manutenções" sempre" que" necessário."Nesta" linha," os" artigos" EP14" e"

EP16"demonstram"como"cada"estudo"tratou"o"controle."O"EP14"utilizou"formas"de"restrições"

e"o"EP16,"ações"de"mitigação"de"risco.""

EP14:" Para" que" as"métricas" funcionem" conforme" o" esperado," o" estudo" demonstrou" a"

utilização"de"um"controle"em"cada"uma"das"métricas"identificadas.""

“For' each' service' capability,' we' also' generated! unary! constraints! for! each! QoS!
metric.”'

"

EP16:" O" controle," no" estudo" em" questão," foi" realizado" através" de" uma" medição" de"

criticidade,"de"maneira"a"minimizar"quaisquer"riscos"que"puderam"interferir"nas"métricas"

identificadas."

“In'order'to'mitigate'the'risks'associated'with'the'system'the'criticality!measurement!
of!actors!should!be!taken!into!consideration.”'

"

4.3.2.7. Decomposição!

Métricas"que"são"decompostas"por"áreas,"segmentos"etc.,"podem"trazer"um"melhor"

monitoramento"e"visualização"para"tomada"de"decisões,"sendo"um"fator"crítico"de"sucesso"

no"momento"da"definição"de"indicadores."O"estudo"EP15"faz"a"utilização"da"decomposição,"

conforme"pôde"ser"observado"na"evidência."



 

 

78 

EP15:" O" estudo" sugere" a" decomposição" das" medidas" de" desempenho," a" partir" das"

medidas" de" negócio" até" um" nível" mais" baixo" de" medição," chegando" em" medidas"

operacionais."

“We' argued' that'most' performance'measures' can! be! represented! as! functions! of!
resources!and!artifact!information.'Hence,'we'keep'decomposing'business'measures'
until' the' low]level' measures' can' be' computed' based' on' resource' and' artifact'
information'content.”'

"

4.3.2.8. Alinhamento!estratégico!

O" alinhamento" estratégico" é" um" dos" fatores" críticos" mais" importantes" na"

implantação"de"métricas" de"BPM" (JESTON," J.;"NELIS" 2008)." Caso" esse" direcionamento"não"

seja" atendido," é" possível" que" não" estará" sendo"medido" o" que" deveria" ser" controlado." Os"

estudos"EP21"e"EP23"enfatizaram"essa"necessidade."O"EP21"descreveu"a"utilização"de"KPIs"

direcionados," já" o" EP23" descreveu" a" combinação" de" abordagens" para" direcionar" o"

alinhamento."

EP21:"Os" autores" sugerem" a" utilização" do" KPI" representando" desde" os" indicadores" de"

processos" específicos," assim" como" os" organizacionais." O" estudo" descreve" que" os"

indicadores"organizacionais"podem"dar"muitas"ideias"estratégicas"à"alta"direção."

“While'the'process]oriented'indicators'are'more'closely'related'with'the'obtainment'
of'operational'data'to'evaluate'the'organizational'performance,'the'organizationalW
wide!indicators'may'be'helpful!to!give!strategic!insights'for'the'management.”'

"

EP23:"O"estudo"propõe,"para"manutenção"do"alinhamento"estratégico,"a"combinação"do"

PPMF" (Process]based' performance' measurement' framework)" com" o" BPS" (Buniness'

process'simulation)."

“To' align' a! business! process' with' enterprise! performances,' this' study' proposes' a'
two]stage' process' analysis' for' process' (re)design' that' combines' the' process]based'
performance' measurement' framework' (PPMF)' and' business' process' simulation'
(BPS).”'
'
'

4.3.2.9. Atendimento!a!critérios!de!qualidade!
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Atender"aos"critérios"da"qualidade"é"mais"um"dos"fatores"críticos"de"sucesso"captados"

nos"estudos"selecionados."Alguns"elementos"chaves"são"recomendados"para"a"definição"de"

indicadores," e" como" uma" boa" prática," deve" ser" considerado." O" estudo" EP17" descreveu" a"

utilização"de"propriedades"da"qualidade"para"definição"dos"indicadores."

EP17:"O"estudo"sugere"para"a"criação"dos" indicadores"de"desempenho"de"processo,"os"

critérios" SMART," que" diz" que" para" que" os" indicadores" tenham" qualidade," devem" ser:"

específicos,"mensuráveis,"alcançável,"relevante"e"tempo"limite."

“PPIs' properties:' As'with' other' indicators,' it' is' recommended' that'PPIs! satisfy! the!
SMART! criteria.' SMART1' is' an' abbreviation' for' five' characteristics! of! good!
indicators.”'

"

4.3.2.10. Rastreabilidade!
O" sentido"da" rastreabilidade"no" contexto"de" fator" crítico"de" sucesso," é" de"existir" a"

ligação" entre" os" elementos" dos" processos" de" negócios" e" seus" objetivos," em" ambos" os"

sentidos."Os"artigos"EP06"e"EP17"evidenciaram"a"utilização"da"rastreabilidade"entre"objetivo,"

processo"e"desempenho."

EP06:"O"estudo"mostra"que"a"integração"de"objetivos,"processos"e"desempenho"em"um"

framework"de"BPM,"traz"rastreabilidade"entre"os"modelos"de"processo"e"os"modelos"de"

objetivos"de"negócio."

“(…)'As'an'example,' the'traceability'between'business'process'models'and'business'
goal' models' plays' a' significant' role' in' the' successful' and' practical! definition' of'
process]oriented'Key!Performance!Indicators'(KPI).”'

"

EP17:" Os" autores" enfatizam" a" necessidade" e" se" manter" a" rastreabilidade" entre" os"

indicadores"e"os"modelos"de"processos"de"negócio."

                                            
1 SMART:'“Specific'(it'has'to'be'clear'what'the'indicator'exactly'describes),'Measurable'(it'has'to'be'possible'to'measure'a'

current'value'and'to'compare'it'to'the'target'one),'Achievable'(it'makes'no'sense'to'pursue'a'goal'that'will'never'be'met),'Relevant'(it'must'
be'aligned'with'a'part'of'the'organisation’s'strategy,'something'that'really'affects'its'performance),'and'Time]'bounded'(a'PPI'only'has'a'
meaning'if'it'is'known'the'time'period'in'which'it'is'measured)”. 
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“Must!keep'the'traceability'with'a'business'process'model.'The'definition'of'a'PPI'in'
the'metamodel'must'be'done'so'that'it'can!always!be!traced!back'to'the'BP'elements'
used'in'its'definition.”'
'

4.3.3. QS3:%Critérios(para(aplicação!

Esta"seção"buscou"responder"à"pergunta:"“Quais"os"critérios"para"a"aplicação"efetiva"

de"métricas"BPM?”."

Foram"extraídos"e"identificados"critérios"para"aplicação"das"métricas"de"BPM"a"partir"

das" análises" dos" estudos" primários." O" conjunto" de" evidências" associadas" aos" critérios,"

resultou"em:"utilização"de"metodologias,"utilização"de"esquemas,"conversão"de" linguagens,"

utilização"de"parâmetros,"formas"de"derivações,"formas"de"aplicação"de"fórmulas"etc."Todos"

estes"pontos"demonstraram"ser"os"padrões"estabelecidos"para"aplicação"das"métricas.""

A" Tabela" 4.7" mostra" o" resultado" dessa" extração." Nem" todos" os" estudos" deixaram"

claro" os" seus" critérios" de" aplicação," e" por" isso," apenas" 11" estudos," dos" 23," apresentaram"

evidências"deste"ponto."

Tabela!4.7!–!Tópicos!relacionados!à!QS3!

Tópicos! Estudos!Primários! %!

Utilização"de"metodologias/métodos/abordagem" EP02,"EP07,"EP15,"EP22,"EP23" 38%"

Utilização"de"esquemas" EP09" 8%"

Conversão"de"linguagens" EP09" 8%"

Utilização"de"parâmetros" EP12" 8%"

Derivação" EP10,"EP18" 15%"

Aplicação"de"fórmula" EP16" 8%"

Orientado"a"objetivo" EP21" 8%"

Utilização"de"modelos"de"indicadores" EP21" 8%"

"

Dentre" os" critérios" para" aplicação" captados" durante" o" mapeamento," o" que" se"

destacou" foi" a" “Utilização" de" metodologias/métodos/abordagem”," com" 38%" dos" artigos"

associados."Em"seguida"foi"a"“Derivação”,"com"15%."Os"dois"juntos"resultam"em"mais"de"50%"
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dos" estudos" evidenciados." Os" demais" ficaram" distribuídos" igualmente." A" quantidade" de"

artigos"por"critério"de"aplicação"pode"ser"visualizada"na"Figura"4.10.""

"

Figura!4.10!–!Quantidade!de!artigos!por!critérios!de!aplicação!(QS3)!

"

O"detalhamento"de"cada"evidência"e"os"tópicos"associados"aos"critérios"de"aplicação"

foram"discutidos"nas"seções"seguintes."

4.3.3.1. Utilização!de!metodologias/métodos/abordagem!

Como" um" critério" para" aplicação," vem" a" utilização" de" metodologias," métodos" ou"

abordagens" no" geral," que" descrevem" como" as" métricas" devem" ser" inseridas" nas"

necessidades" do" contexto" organizacional." Os" estudos" EP02," EP07," EP15," EP22" e" EP23,"

descreveram" a" aplicação" de" metodologias" e" afins" para" definição" das" métricas." Isto" inclui"

simulações,"que"valida"uma"abordagem"para"posterior"aplicação"real."

EP02:" O" estudo" descreve" uma" abordagem" utilizando" duas" maneiras" de" realizar" as"

medições," sendo" uma" voltada" ao" processo" de" simulação," para" obtenção" de" dados" de"

medida" de" uma" organização" virtual," e" outra" usando" um" sistema" de" informação"

convencional."

“In' the' implementation' of' the' proposed' system,' there' are' two' ways' to' realize'
measurement:'1)'Using!process! simulation' (P.Sim)' (…)'2)'Using!process!enactment!
technology'(…).'It'is'called'process!measurement'(P.Measurement).”!

"
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EP07:" Como" abordagem," os" autores" enfatizam" a" importância" da" utilização" integrada"

entre"BI"e"BPM."

“Our'research'also'confirms'the'importance'of'BI!and!BPM!integration'and'its'impact'
on'BPO'level'of'maturity.”'

"

EP15:" A" abordagem" aplicada" nesse" estudo" está" baseada" no" conceito" estendido" de"

artefatos"de"negócio."Os"autores"explicam"que"a"utilização"dessa"abordagem"juntamente"

com"modelos"de"informação,"há"fornecimento"de"subsídios"para"calcular"as"métricas"de"

desempenho"e"confrontar"com"os"objetivos"operacionais"do"negócio."

“(…)' we' propose' a' new' approach' to' performance' measurement' based! on! an!
extended!concept!of!business!artifacts.”'

"

EP22:"O"estudo"aponta"o"uso"de"uma"metodologia"quantitativa"baseada"na"metodologia"

Bender"para"extrair"as"métricas"de"CFC."

“(…)' we' use' a' quantitative! methodology' based' on' the' logistic' regression' curve'
(Bender' methodology)' to' extract' thresholds' for' Cardoso’s' Control]Flow' complexity'
measure'(CFC)'when'applied'to'BPMN'models.”'

"

EP23:"O"estudo"propõe"um"método"que"analisa"o"processo"em"dois"estágios,"utilizando"o"

framework"para"medição"de"desempenho"(PPMF)"e"a"simulação"de"processos"de"negócio"

(BPS)."

“The'proposed'method! is!a! twoWstage!process' analysis' for'process' (re)design'using'
the' process]based' performance' measurement' framework' (PPMF)' and' business'
process'simulation'(BPS).”'

"

4.3.3.2. Utilização!de!esquemas!

A" utilização" de" esquemas" visa" alinhar" o" entendimento" de" todos" os" tomadores" de"

decisão,"sendo"mais"um"critério"para"aplicação,"pois"vai"trazer"os"benefícios"da"aplicação"de"

acordo"com"as"necessidades"do"contexto"em"que"forem"aplicadas."O"estudo"EP09"descreve"a"

utilização"de"um"esquema"multidimensional"com"DW."
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EP09:"O"estudo"descreve"a"utilização"de"um"esquema"multidimensional"para"auxiliar"na"

definição" dos" KPIs" existentes" no" modelo" multidimensional" de" DW" e" apoiar" o"

mapeamento"dos"conceitos"de"negócio"dos"elementos"do"DW."

“(...)'multidimensional!schemata'are'used'to' (i)'analyze' if' the'concepts'used'by'the'
decision'maker'to'define'KPIs'do'exist'in'the'multidimensional'models'of'the'DW'and'
(ii)'support'the'mapping'from'business'concepts'to'DW'elements.'(...)'New!concepts!
and!mappings!are! introduced! in! the!dictionary,'along'with' indicators,'by'using' the'
following'templates,'indicating'the'correspondences'by'means'of'synonyms.”'

"

4.3.3.3. Conversão!de!linguagens!

A"conversão"de"linguagens"é"outro"importante"critério"para"aplicação"das"métricas"de"

BPM." A" conversão" cria" associações," relações" entre" uma" linguagem" e" outra," de"maneira" a"

facilitar"o"entendimento"e"aplicação,"conforme"foi"demonstrado"no"EP09."

EP09:"O"estudo"apresentou"a"necessidade"de"tradução"da"definição"em"SBVR"do"KPI"para"

OCL4OLAP." A" utilização" desta" conversão" visa" permitir" a" consulta" e" avaliação" de"

restrições"em"relação"aos"modelos"que"apresentam"estruturas"multidimensionais."

“After' having' identified' the' different' concepts' used' by' the' decision' maker' in' his'
definition,'we!proceed!to!translate!the!SBVR!definition!of!the!KPI!into!an!OCL4OLAP!
representation.”'
'
'

4.3.3.4. Utilização!de!parâmetros!

Utilizar" parâmetros" é" uma" forma" de" como" deve" ser" feita" a" aplicação" das"métricas"

para" atender" às" necessidades" de" contexto." Os" parâmetros" irão" criar" aos" indicadores,"

delimitações"que"irão"favorecer"os"monitoramentos"e"as"análises"dos"indicadores."No"estudo"

EP12"a"utilização"de"parâmetros"é"demonstrada."

EP12:"No"estudo"em"questão,"foi"identificada"a"necessidade"de"utilização"de"parâmetros"

associados" às" métricas," para" que" fornecesse" ao" tomador" de" decisão," subsídios" para"

ações"a"serem"aplicadas.""
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“We'assumed'that'organizational'quality!parameter!2'for'BPMs'should'be'as'follows:'
AED'<'2,'WAED<4,'WDED<1.5,'ASAE<3,'ASDE<3,'0.5<DERE<1,'0.5<DWERE<1.'(…).'It'is'
also'possible! that! some! of!metrics! values! can! be! in! range! and! others! can! not,' or'
they'can'be'out'of'the'prescribed'range.”'

!

4.3.3.5. Derivação!

Como" um" critério" para" aplicação" das" métricas," é" possível" realizar" derivações" de"

indicadores" para" outros." A" derivação" permite" gerar" diversos" indicadores" que" podem" ser"

melhor" utilizados" no" contexto" aplicado." Os" estudos" EP10" e" EP18" indicaram" a" aplicação" e"

técnicas,"como"descobertas"de"causas"raiz"para"derivar"as"medições"e"derivação"de"itens"de"

modelo"de"referência."

EP10:"O" estudo" indica" que" a" utilização"de" causas" raiz" é" válida" para" derivar"métricas" e"

desenvolver"sua"cultura"em"áreas"específicas.""

“Based'on'an'analysis'of'the'root'causes'for'the'findings,'companies'can'then'derive'
measures'to'develop'their'culture'in!specific!areas.”'

"

EP18:"O" estudo" aponta" a" derivação" de" indicadores" genéricos" a" partir" de"medidas" que"

formam"o"modelo"de"referência,"chamado"FourpBoxpModel."

“(…)' four' generic' indicators' can' be' derived' as' measures' that' finally' form' the' PAS'
reference' model' (Four]Box]Model).' They' are' displayed' in' Table' 3' and' discussed' in'
detail'in'the'following'section.”'(Figura'4.11)'
'

                                            
2 AED:"Activity"Error"Density,"WAED:"Weighted"Activity"Error"Density,"WDED:"Weighted"Development"Error"Density,"ASAE:"

Average"Severity"of"Activity"Errors,"ASDE:"Average"Severity"of"Development"Errors,"DERE:"Development"Errors"Removal"Effectiveness,"

DWERE:"Development"Weighted"Errors"Removal"Effectiveness. 
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"

Figura!4.11!–!EP18!–!Derivação!de!indicadores!genéricos!e!FourTBoxTModel.!Fonte:!(PIDUN"et"al."2011).!

!

!

!

4.3.3.6. Aplicação!de!fórmula!

A"aplicação"de"fórmulas"foi"identificada"como"outra"decisão"de"como"deve"ser"feita"a"

aplicação"das"métricas"de"BPM."As"variáveis"das"fórmulas"e"seus"valores"são"definidos"e"as"

métricas"são"geradas."O"estudo"EP16"demonstrou"a"aplicação"de"fórmulas"para"definição"das"

medidas."

EP16:" O" estudo" apresenta" as" fórmulas" utilizadas" para" compor" medições," que" no"

contexto"do"artigo,"avalia"a"vulnerabilidade"e"a"criticidade"dos"atores"no"processo."

“The' formula'we'use' to'assess' the'vulnerability!measurement' (VM)'of'actors' is' as'
follows:' VM' =No' of' Outgoing' Dependencies' /' No' of' Dependee' Actors.' (…).' The'
formula'we'use'to'assess'the'criticality!measurement'(CM)'of'actors'is'as'follows:'CM'
='No'of'Incoming'Dependencies'*'No'of'Depender'Actors.”'
'

4.3.3.7. Orientado!a!objetivo!

A" orientação" ao" objetivo" é" um" critério" que" direciona" a" aplicação" das" métricas" de"

BPM." Conforme" já" mencionado" neste" trabalho," métricas" e" objetivos" estratégicos" devem"

estar"alinhados."O"estudo"EP21"define"a"utilização"da"orientação"ao"objetivo"como"um"ponto"

importante"para"aplicação"das"métricas."
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EP21:"O" estudo" enfatiza" que" as"metodologias" utilizadas" para"modelos" de" KPIs" devem,"

obrigatoriamente,"ser"orientadas"a"objetivo."

“Using'the'results' found' in' literature,'we'propose'the'following'requirements'for'an'
unified' methodology' that' strive' to' model' KPIs:' The' methodology' must! be! goalW
oriented'(with'goals'explicitly'represented'using'graphical'languages).”'
'
'

4.3.3.8. Utilização!de!modelo!de!indicadores!

Existem" bibliotecas" de" indicadores" que" podem" ser" utilizadas" como" referência" para"

definição" de" novos" indicadores," de" acordo" com" as" necessidades" do" contexto." Sendo" um"

padrão" base," foi" considerado" como" mais" um" critério" para" aplicação," já" que" possuem"

orientações" de" implementação." No" EP21," foi" descrita" a" utilização" de" biblioteca" de"

indicadores"para"inspirar"a"definição"daqueles"específicos"ao"contexto"da"organização."

EP21:" Os" autores" indicam" como" forma" de" inspiração" para" criação" de" indicadores," a"

utilização" de" bibliotecas" existentes," apenas" realizando" as" adaptações" necessárias" à"

organização."

“The'methodology'may'use'the'indicators!libraries'as'inspiration'for'the'organization'
to'adapt'general'indicators'that'might'be'suitable'to'its'needs'and'scenarios.”'
'

4.3.4. QS4:%Benefícios!

Esta"seção"buscou"responder"à"pergunta:"“Quais"os"benefícios"dos"tipos"de"métricas"

de"BPM"utilizadas"para"apoio"da"TI?”."

Os" benefícios" aqui" evidenciados," trouxe" tudo" aquilo" que" foi" considerado" como"

vantagem"em"cada"uma"das"técnicas"aplicadas"para"as"definições"de"indicadores."O"objetivo"

foi"elencar"essas"vantagens,"de"maneira"que"o"resultado"disso"possa"ser"interpretado"como"

um" benefício" que" se" encaixa" no" contexto" buscado." Ou" seja," nem" todos" os" benefícios" são"

vantagens"para"todos"os"contextos.""

Considerando"os"pontos"de"vistas"do"que"é"benefício"para"os"estudos"selecionados,"o"

conjunto" de" evidências" associadas" aos" benefícios" identificados" na" leitura" dos" estudos"

selecionados," resultou" em:" monitoramento" efetivo," visibilidade," oportunidades" de"
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melhorias,"facilidade"na"manutenibilidade,"aplicação"irrestrita"e"rastreabilidade."A"Tabela"4.8"

mostra"o"resultado"dessa"extração."Dos"23"estudos"selecionados,"13"evidenciaram"benefícios"

das"suas"abordagens."

Tabela!4.8!–!Tópicos!relacionados!à!QS4!

Tópicos! Estudos!Primários! %!

Monitoramento"efetivo" EP03,"EP09,"EP12,"EP15,"EP17,"EP21" 38%"

Visibilidade" EP03,"EP18" 13%"

Oportunidade"de"melhorias" EP06,"EP08,"EP16,"EP22,"EP23" 31%"

Facilidade"na"manutenibilidade" EP09" 6%"

Aplicação"irrestrita" EP10" 6%"

Rastreabilidade" EP17" 6%"

"

Dentre"os"benefícios"captados"durante"o"mapeamento,"os"que"se"destacaram"foram:"

“Monitoramento" efetivo”" e" “Oportunidade" de" melhoria”," com" 38%" e" 31%" dos" artigos,"

respectivamente,"resultando"em"quase"70%"dos"resultados,"conforme"pode"ser"visualizado"

na" Figura" 4.12." O" tópico" “Visibilidade”," apesar" de" poder" ser" encaixado" ao" tópico"

“Monitoramento" efetivo”," foi" separado," pois" os" estudos" relacionados" a" ele" destacaram"

especificamente"este"fator."

"

Figura!4.12!–!Quantidade!de!artigos!por!benefícios!(QS4)!

"
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O" detalhamento" de" cada" evidência" e" os" tópicos" associados" aos" benefícios" foram"

discutidos"nas"seções"seguintes."

4.3.4.1. Monitoramento!efetivo!

Um"dos"benefícios"das"aplicações"das"métricas"BPM,"é"a"possibilidade"de"realização"

de"um"monitoramento"efetivo."O"retorno"previsto"durante"o"monitoramento"é"a"execução"

de" ações" de"mitigação," a" fim" de" evitar" problemas," que" custam" caro" à" organização," e" até"

mesmo"identificar"problemas,"que"por"algum"motivo"podem"não"ficar"expostos."Os"estudos"

EP03," EP09," EP12," EP15," EP17" e" EP21" evidenciaram" esse" benefício." Alguns" artigos"

propuseram"como"um"monitoramento"efetivo,"a"utilização"de"ferramentas,"de"modelos"etc."

Outros"enfatizaram"a"descoberta"de"problemas,"mudanças"em"tempo"real"etc."

EP03:" O" estudo" aponta" que" o" monitoramento" possui" diversas" vantagens," como" a"

descoberta" de" problemas" em" uma" aplicação" em" execução," otimização" em" tempo" de"

execução,"dentre"outros.""

“Monitoring'may'be'performed'for'various'reasons'such'as'discovery!of!problems'in'
application'execution,'run]time'optimization,'(…),'etc.”'

"

EP09:" O" artigos" propõe" a" utilização" de" uma" visão" integrada" entre" os" modelos" de"

estratégia"de"negócio"e"os"modelos"de"DW"para"beneficiar"o"monitoramento"e"avaliação,"

de"maneira"a"ajudar"os"analistas"de"negócio"a"comparar"as"expectativas"com"relatórios"

de"resultados.""

“(…),' we' propose' an' integrated! view' of' strategic' business' models' and' conceptual'
data'warehouse'models.' The'main! benefit' of' our' proposal' is' that' it' links' strategic'
business' models' to' the' data' through' which' objectives' can! be! monitored! and!
assessed.”'

"

EP12:"O"modelo"de"métrica"proposto"no"estudo,"mede"os"processos"e"apoia"o"BPM"no"

monitoramento" para" identificação" precoce" de" necessidade" de" mudança" de" projeto" a"

tempo,"de"maneira"a"evitar"que"mais"erros"de"software"aconteçam.""

“Proposed' metrics! measure! the! process! model' and' give' the' business' process'
management'to!change!design!in!time'to'avoid'increasing'error'density.”'
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"

EP15:"O"estudo"descreve"a"facilidade"de"configuração"de"modelos"de"monitoramento"de"

desempenho,"proporcionando"posterior"monitoramento.""

“In'general,'a'performance!monitoring!model' can'be'easily'configured'by'selecting'
appropriate'business'artifact'or'resource'monitoring!contexts,'(…).”'

"

EP17:" Os" autores" indicam" como" um" dos" benefícios" da" utilização" do" PPINOT" é" a"

identificação"de"ambiguidades"e"falta"de"informações,"e"isto"apenas"é"possível"realizando"

monitoramento.""

“Furthermore,' one' of' the' main' benefits' that' organisations' obtained' from' the'
modelling' of' PPIs' using' the' PPINOT' meta' model' was' that' it' helped' to! identify!
ambiguities! and! missing! information! that! contained! previous! definitions! of! PPIs,'
chiefly'caused'because'they'were'expressed'in'natural'language.”'

"

EP21:" Os" autores" indicam" a" utilização" de" painéis," que" por" sua" vez," proporcionam" o"

monitoramento"de"indicadores.""

“(…),' computer' support' for' the' KPI'management' can' be' done'using!dashboards' or'
other' performance' management' software' that' provide! navigation/retrieval!
functionalities.”'

"

4.3.4.2. Visibilidade!

O" objetivo" da" visibilidade" é" proporcionar" análises" dos" diversos" elementos" que"

compõem" os" processos" de" negócio." Permite" fazer" comparações" necessárias" à" análise,"

chegando" as" ações" pertinentes."Os" estudos" EP03" e" EP18" enfatizaram"a" disponibilidade"de"

visibilidade," utilizando" componentes" nos" processos," fornecendo" diferentes" visões," ou"

mesmo"utilizando"suítes"de"ferramentas."

EP03:"O"estudo"descreve"a" construção"de"um"componente," chamado"Abstract'Process'

Monitor," para" fornecer" a" visibilidade," com" diferentes" tipos" de" visões" do" processo,"

permitindo," inclusive," que" usuários" aptos" possam" definir" indicadores" e" computar"



 

 

90 

métricas." A" visibilidade" vai" ajudar" aos" analistas" a" identificar" os" resultados" dos"

indicadores"e"se"são"suficientes"para"análise."

“In'order'to'provide!visibility'into'processes,'the'authors'have'developed'an'Abstract'
Process'Monitor'(APM)'component'which'allows'users'to'model'and'manage'abstract'
processes'which'provide'different!views'of'an'actual'business'process,'by'interpreting'
events'occurring'in'IT'infrastructure.”'

"

EP18:" O" estudo" indica" a" visibilidade" como" forma" de" melhorar" o" desempenho" dos"

processos.""

“In'this'paper,' the'concept'of'visibility' is'presented.' It' fosters'the'development'of'a'
suitable'Performance'Assessment'System'(PAS)'that'broadens'the'range'of'indicators'
to' e.g.' goals,' complexity,'maturity,' relations' or' dependencies' in' addition' to' KPIs' to'
finally'improve!visibility'of'process'performance.”'

4.3.4.3. Oportunidade!de!melhorias!

Utilizar"as"oportunidades"de"melhorias"é"um"dos"principais"benefícios"para"melhoria"

contínua"do"gerenciamento"de"processos"de"negócio"como"um"todo."As"oportunidades"são"

visíveis"quando"analisadas,"e"para"isto,"há"a"necessidade,"dentre"outros,"de"indicadores"bem"

definidos,"que"tragam"o"retorno"correto"para"ações"de"melhoria"corretas."Os"estudos"EP06,"

EP08," EP16," EP22" e" EP23" enfatizaram" as" oportunidades" de" melhorias" identificadas" na"

aplicação"das"abordagens"utilizadas"pelos"estudos."Alguns" citaram," como"oportunidade"de"

melhoria,"a"automação,"análise"de"simulação,"e"medições"específicas"de"comportamento"e"

suas"análises."

EP06:" O" estudo" sugere" que" na" fase" de" implantação" de" um" projeto" BPM," o" foco" é"

automatizar," porém" também"oferece"oportunidades"de"melhorias"das" fases" seguintes,"

caso"haja" integração"com"sistemas"de" informação"que" fornecem"dados"para"a" fase"de"

monitoramento"e"gerenciamento"de"desempenho.""

“(…),'we' believe' this' phase' also' offers'opportunities! for! improving' the' subsequent'
phases,' if' it' is' integrated'with' information'systems'that'produce'data'useful' for' the'
monitoring'and'performance'management'phase.”'

"
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EP08:" Os" autores" sugerem" que" a" simulação" preditiva" auxilia" na" identificação" de"

oportunidades" de" otimização," dentre" outros," dos" objetivos" de" negócio," através" da"

realocação"dos"recursos"de"maneira"dinâmica.""

“At' the' same' time' they'provide'good' input' for' the'predictive' simulation'process' to'
identify' more' accurate' short' term' KPI' trends' and' the! opportunity! to! optimize! a!
business!goal'by'reallocating'resources'dynamically.”'

"

EP16:"No"estudo,"as"oportunidades"de"melhorias"vêm"da"medição"dos"fatores"críticos"de"

atores,"que" tem"como"objetivo"auxiliar"na" construção"de"alternativas"para"alcançar"os"

objetivos"necessários,"reduzindo"riscos.""

“Measuring! critical! factors' of' actors' helps' the' analysts' to' analyze' and' construct'
alternative' options' to' achieve' the' aim' of' the' system.' This' will' alleviate' the' risk'
management'and'increase'the'robustness'of'the'system.”'

"

EP22:"Os"autores"indicam"como"forma"de"identificar"as"estruturas"de"projeto"inseguras,"a"

utilização"de"limite"de"extração"para"as"medidas"de"processos"de"negócio.""

“(...)' we' contribute' towards' resolving' the' lack' of' thresholds' for' business' process'
measures.' (...)' The' idea' of' extracting' thresholds' is' to' use' them' to' identify! unsafe!
design! structures,' thus' enabling' engineers' to' gauge' the' threshold' values' to' avoid'
obtaining'hazardous'structures.”'

"

EP23:"O" estudo" indica" a" utilização" a" análise" proposta," possibilitando" determinar" quais"

são" os" processos" com" maior" influência" na" estratégia" da" organização," e" avaliar"

previamente" os" novos" processos" desenhados." Com" isto," é" possível" detectar"

oportunidades"de"melhoria.""

“By'using'the'proposed,'two]stage'process'analysis,'company'staff'involved'in'process'
innovation' projects' can' determine' the' processes' with' the' greatest' influence' on'
enterprise'strategy,'and'can!systematically!evaluate!the!performance!prediction'of'
the'newly!designed!process.”'

"

4.3.4.4. Facilidade!na!manutenibilidade!
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A"facilidade"de"manutenção"é"um"tipo"de"benefício"que"possibilita"a"modificação"de"

processos"e"métricas"em"um"prazo"suficientemente"adequado"às"necessidades,"de"maneira"

que"são"rapidamente"aplicados."O"inverso"disso"é"saber"do"problema"e"ter"a"ação"executada"

lentamente,"podendo"esconder"novos"problemas"por"métricas"e"processos" inadequados."O"

estudo" EP09" indica" a" utilização" de" uma" linguagem" simples," de" fácil" entendimento" e" a"

utilização"de"um"dicionário"de"negócio"com"as"definições"de"indicadores."

EP09:" Como" forma" de" facilitar" a" manutenção" de" indicadores," o" estudo" propõe" uma"

abordagem"do"tipo"“user]friendly”"(fácil"de"fazer),"com"uma"linguagem"controlada"e"com"

a"manutenção"de"um"dicionário"de"negócios,"que"por"sua"vez,"auxilia"outros"analistas"na"

definição"de"seus"indicadores."

“The'benefits'of'following'this'approach'are'that''indicators'can'be'defined'in'a'user]'
friendly,' controlled' language,' and' they' can' be' included' into' a' Business! Dictionary'
(BD),' thus' they' can' be' referenced' and' queried' by' other' software' and' applications,'
used'to'generate!documentation,'or'allow'us'to'specialize'indicators.'This'helps'other'
decision'makers' into'defining! their! own! indicators' for' their'models,' as'well' as' re]
using'existing'indicators.”'

4.3.4.5. Aplicação!irrestrita!

Uma" outra" forma" de" trazer" benefício" é" permitir" a" aplicação" de" métricas" ou"

ferramentas" de" métricas" em" diversos" contextos" e" de" várias" maneiras." O" estudo" EP10"

descreve" que" o" instrumento" de" medição" utilizado," pode" ser" aplicado" em" várias" áreas" e"

contextos."

EP10:" O" estudo" descreve" a" possibilidade" de" utilizar" os" instrumentos" de" medição" de"

várias" maneiras." Desta" forma," traz" como" benefício" a" oportunidade" de" realizar" uma"

comparação"entre"os"resultados"de"diferentes"departamentos.""

“(…)'our'measurement' instrument'can!be!used! in!ways!other' than'as'an' individual'
assessment'of'organizational'cultures'(...).'Such'an'assessment'provides'opportunities'
to!compare!the!results!of!several!departments!or!divisions.”'

"

4.3.4.6. Rastreabilidade!

A" rastreabilidade" tem" a" finalidade" de" fornecer" ligação" entre" elementos" em" várias"

direções," ajudando" não" só" a" manter" tudo" consistente" quanto" localizável." O" estudo" EP17"

enfatiza"a"rastreabilidade"fornecida"pelo"metapmodelo"estudado."
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EP17:"O"estudo"aponta"que"a"rastreabilidade"fornecida"pelo"metapmodelo"PPINOT"ajuda"

a" resolver" problemas," pois" conseguiu" achara" coerência" entre" documentações" de"

processos"e"PPIs"distintas."

“Furthermore,' the' traceability' provided' by' the' PPINOT' metamodel' helped! solve!
many!issues'regarding'the'definition'of'PPIs'in'the'three'validation'scenarios.”'
'

4.3.5. QS5:%Desafios!

Esta"seção"buscou"responder"à"pergunta:"“Quais"os"desafios"na"aplicação"de"métricas"

de"BPM"no"contexto"de"TI?”."

Os"desafios"apontam"para"as"dificuldades"enfrentadas"durante"as" implementação"e"

implantação"das"métricas"de"BPM."Os"estudos"selecionados"evidenciaram"suas" respectivas"

barreiras" em" seus" contextos" individuais." Conhecendo" algumas" das" dificuldades"

apresentadas,"é"possível"minimizar"riscos"de"implantação.""

A" partir" da"questão"de"pesquisa" relacionada" aos"desafios," após" a" leitura"detalhada"

dos"estudos"selecionados,"as"dificuldades"encontradas"foram:"conformidade"com"padrões"e"

normas," dificuldades" de" integração," de" alinhamento" estratégico," de" implementação" de"

métricas," de" identificação" de" indicadores" e" de" coleta" de" dados." A" Tabela" 4.9" mostra" o"

resultado"dessa"extração."Nem"todos"os"estudos"deixaram"claro"os"seus"desafios,"e"por"isso,"

apenas"7"estudos,"dos"23,"apresentaram"evidências"deste"ponto."

Tabela!4.9!–!Tópicos!relacionados!à!QS5!

Tópicos! Estudos!Primários! %!

Conformidade"com"padrões"e"normas" EP04" 10%"

Dificuldade"de"monitoramento" EP03,"EP09" 20%"

Dificuldade"de"alinhamento"entre"objetivo"e"processos" EP07" 10%"

Dificuldade"de"implementação"das"métricas" EP04,"EP07" 20%"

Dificuldade"em"identificar"indicadores" EP15,"EP21" 20%"

Dificuldade"de"coletar"dados" EP15,"EP22" 20%"

"
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Dentre" os" desafios" captados" durante" o" mapeamento," houve" um" equilíbrio" de"

resultados."Os"estudos"que"apresentaram"“Dificuldade"de"monitoramento”,"“Dificuldade"de"

implementação" das" métricas”," “Dificuldade" em" identificar" indicadores”" e" “Dificuldade" de"

coletar"dados”"representaram"20%"dos"resultados,"cada."A"quantidade"de"artigos"por"desafio"

pode"ser"visualizado"na"Figura"4.13.""

"

Figura!4.13!–!Quantidade!de!artigos!por!desafio!(QS5)!

O" detalhamento" de" cada" evidência" e" os" tópicos" associados" aos" desafios" foram"

discutidos"nas"seções"seguintes."

4.3.5.1. Conformidade!com!padrões!e!normas!

Manter" as" métricas" em" conformidade" às" normas" de" qualidade" é" um" desafio," pois"

além"de" atender" às" necessidades" organizacionais" no" ponto" de" vista" de" negócio," é" preciso"

identificar" as" orientações" dos" modelos." O" estudo" EP04" enfatiza" a" necessidade" de" definir"

indicadores"que"são"universalmente"aceitos."

EP04:"O"estudo"aponta"as"necessidades"de"manter"os"indicadores"de"acordo"com"o"que"é"

aceito"mundialmente,"para"que"certificados"de"garantia"de"serviços"sejam"fornecidos.""

“In'order'to'provide!certified!assurance!services'we'must'first'provide'indicators'that'
can'measure'security'state'of'a'process'or'the'level'of'assurance'available'to'another'
process.”'

"

4.3.5.2. Dificuldade!de!monitoramento!
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Foi"identificado"como"um"desafio"o"monitoramento"quando"não"há"integração"entre"

os"elementos"chaves"de"medição"dos"indicadores"e"as"necessidades"de"negócio."Os"estudos"

EP03" e" EP09" apontam" suas" particularidades" sobre" esse" problema," como" coordenação" de"

camadas"que"não"estão"integradas,"e"falta"de"descrição"de"interprelações"dificuldade"análises"

integradas"durante"o"monitoramento."

EP03:"Os"autores"sugerem"haver"uma"lacuna"na"integração"das"camadas"de"serviços"do"

modelo" proposto" e" alinhamento" de" monitoramento" de" eventos" das" camadas" de" SBA"

(Service'Based'Applications),"dificultando"o"monitoramento"e"criando"a"necessidade"de"

uma"coordenação."

“(…)' the' current' approaches' to' monitoring' followed' by' adaptation' are' specific! to!
each!layer!and!are!fragmented.' (…).'We'find'that'there' is'a'gap' in' integration!and!
alignment'of'monitoring'events'across'the'layers'of'SBA.'The'monitoring'mechanism'
across'the'functional'layers'should!be!coordinated.”'

"

EP09:"O"estudo"aponta"as"dificuldades"encontradas"quando"os"KPIs"são"disponibilizados"

em"painéis"diferentes."Para"os"autores,"esta"abordagem"implica"que"os"KPIs"são"criados"

sem"descrever"suas"interrelações"e"o"grau"de"influências"entre"si,"trazendo,"ainda,"mais"

problemas," como:" não" fornecimento" de" todas" as" informações" necessárias" sobre" o"

objetivo"do"KPI,"assim"como"seu"efeito"sobre"a"estratégia"organizacional;"dificuldade"em"

saber"se"o"KPI"está"medindo"corretamente;"dificuldade"em"verificar"a"consistência"entre"

KPIs" e" estratégia" organizacional." Acaba" por" gerar" uma"dificuldade"de" análise" realizada"

por"um"tomador"de"decisão."

“(...)'KPIs'are'then'included'in'different!dashboards,'providing'a'detailed'view'of'each'
specific'area'of'the'organization.'However,'this'approach'entails'that'KPIs'are'created'
without! describing! interWrelationships! and! influences' between! each! other,' and'
manually! implemented! by! IT! specialists.' Unfortunately,' this' approach' leads! to!
several!problems.”'

"

4.3.5.3. Dificuldade!de!alinhamento!entre!objetivo!e!processos!

A"falta"de"alinhamento"entre"objetivo"e"processos"vai"refletir"na"definição"errada"dos"

indicadores." Este" é" um" desafio" comum," conforme" já" exaustivamente" descrito" nas" seções"

introdutórias"deste"trabalho."O"trabalho"EP07"descreve"esse"desafio."
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EP07:" O" estudo" descreve" o" desafio" de" fazer" o" BPM"mais" estratégico" nas" empresas," e"

menciona"como"um"dos"problemas"a"falta"de"sistemas"de"medição"que"proporciona"tal"

alinhamento" entre" processos" e" os" objetivos" organizacionais." Fala" também" que" os"

desafios"incluem"uma"definição"cuidadosa"dos"KPIs,"para"mantêplos"alinhados."

“Nowadays'companies'face'a'number'of'challenges' in'their'attempts'to'make!BPM!
more!strategic.'(…).'All!these!challenges!require!carefully!designed!key!performance!
indicators! (KPIs)' that' need' to'align! business! processes! performance!with! business!
objectives.”'

 
4.3.5.4. Dificuldade!de!implementação!das!métricas!

A"implementação"das"métricas"é"um"ponto"crítico"e"que"se"torna"um"desafio,"pois"há"

uma" série" de" complexidades" envolvidas" para" a" definição" dos" indicadores," como" pôde" ser"

demonstrado"pelos"artigos"EP04"e"EP07."

EP04:" Este" trabalho" descreve" o" quanto" é" complexo" o" processo" de" negócio" como" um"

todo," existindo" a" necessidade" de" combinar" indicadores" globais" de" um" processo" com"

indicadores"de"processo"de"negócio"global."

“Unfortunately,'having'an' indicator! is!not!enough:'business!processes!are!complex'
and,'to'scale'up'to'industry'level'case'studies,'we'must!be!able!to!derive!the!global!
indicators'for'a'process'by'combining'the'indicator'for'a'global'business'process'from'
its'components.”'

"

EP07:"O" estudo" indica" as" dificuldades" das" empresas" estudadas" na" implementação" das"

medidas" de"desempenho"utilizando"BPMS."A"dificuldade"está" ligada" à" coleta" e" análise"

dos"dados"relacionados"com"o"desempenho."

“The' implementation! of! performance! measurement! within! BPMS' can' be' even'
considered' a' challenge' for' the' participating' companies.' More' precisely,' all!
companies! expressed! a! strong! need! for! a!much! better! support! for! collection! and!
analysis!of!performanceWrelated!data.”'

 
 

4.3.5.5. Dificuldade!em!identificar!indicadores!

Assim" como" há" uma" dificuldade" de" implementar" as" métricas," antes" disso" vem" a"

dificuldade" de" identificar" indicadores." Aqueles" que" deverão" exibir" a" situação" do" que" quer"
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que"seja"medido."Os"trabalhos"EP15"e"EP21"descreveram"as"dificuldades"nesse"sentido."Há"

disponível" bibliotecas" de" indicadores" que" auxiliam" nesse" processo," como" foi" evidenciado"

pelo"estudo"EP21."

EP15:" Os" autores" apontam" a" dificuldade" em" identificar" medidas" de" desempenho" que"

sejam"úteis."

“(...)' it' is' difficult! to! identify! useful! performance! measures' to' capture' progress'
towards' goal' attainment.' This' identification! is! a! key! to! successful! performance!
management.”'

 
 

EP21:"O"estudo"sugeriu"a"utilização"de"bibliotecas"de" indicadores,"mas"considerando"a"

grande" quantidade" de" indicadores" disponíveis," dificulta" a" seleção" dos" indicadores"

adequado"às"necessidades"da"organização."

“The'challenge'consists'in'selecting!the!appropriate!indicators'from'an'extensive'list'
of'potential'indicators.”'

 
 
 

4.3.5.6. Dificuldade!em!coletar!dados!

A"dificuldade"em"coletar"dados"pode"estar"associada"à"dificuldade"de"implementação."

A"coleta"de"dados"deve"ser" feita"de"maneira"a"não"conter"erros"ou"desvios,"pois" isto"pode"

gerar"ações"erradas"a"partir"de"análises"de"indicadores."Essa"dificuldade"foi"evidenciada"nos"

trabalhos"EP15"e"EP22."

EP15:"Os"autores"descrevem"a" falta"de"mecanismos" sistemáticos"para"coleta"de"dados"

precisos"e"em"tempo"hábil,"que"por"diversas"vezes"acontece"de"forma"manual."

“(...)'there'is'a!lack!of!systematic!mechanisms'for'collecting!data!accurately'and'in'a'
timely'manner;'a'field'study'confirms'this'observation.”'

"

EP22:" O" artigo" indica" como" uma" dificuldade" de" coletar" dados" a" determinação" dos"

limiares"adequados"para"composição"da"medição,"e"a"partir"da"sua"identificação,"ainda"

requer"avaliação"quantitativa"dos"riscos."
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“The' problem' of' determining! appropriate! threshold! values' is' made' even' more'
difficult' by' many' factors' that' may' vary' from' experiment' to' experiment.' The'
identification!of!such!threshold!values,'therefore,'requires'methods'for'quantitative'
risk'assessment.”'

 
A"seção"seguinte"descreve"as"considerações"finais"do"que"foi"apresentado"em"todo"o"

capítulo"4"deste"trabalho."

 

4.4. Considerações,finais!

"

Este"capítulo"compilou"e"apresentou"a"análise"todas"as"evidências"que"respondiam"às"

questões"de"pesquisa"sobre"as"métricas"de"BPM"no"contexto"de"tecnologia"da" informação,"

analisando," através" do" mapeamento" sistemático," as" características" das" métricas," fatores"

críticos"de"sucesso,"critérios"para"aplicação,"benefícios"e"desafios"detectados."A"utilização"do"

mapeamento" sistemático" se"mostrou" eficiente" para" atender" ao" objetivo" do" trabalho," que"

teve" como"meta" obter" um"panorama" sobre" as"métricas" de" BPM"no" estado" da" arte." Além"

disso," também" atendeu" à" especificidade" da" situação" de" ter" sido" conseguido" poucos"

trabalhos"para"serem"mapeados.""

Da"questão"de"pesquisa"relacionada"às"Características,"foram"identificados"10"tópicos"

em"20"dos"23"estudos"primários."Alguns"trabalhos"se"mostraram"aderentes"a"mais"de"uma"

dessas"categorias."No"que"se"refere"à"questão"de"pesquisa"relacionada"aos"fatores"críticos"de"

sucesso,"também"10"tópicos"foram"identificados"em"18"dos"23"estudos"primários."Quanto"à"

questão"de"pesquisa"que"responde"aos"critérios"de"aplicação,"foram"identificados"8"tópicos"

em"11"dos"23"estudos"primários."Em"relação"à"questão"de"pesquisa"sobre"benefícios,"foram"6"

tópicos" identificados" em" 13" dos" 23" estudos" primários." E" por" fim," a" questão" de" pesquisa"

referente"aos"desafios,"identificou"6"tópicos"em"7"dos"23"estudos"primários."

A"quantidade"de"tópicos"identificados"por"questão"de"pesquisa,"comparandopse"com"

a"quantidade"de"estudos"selecionados,"evidencia"que"o"tema"“métricas"de"BPM”"ainda"não"

possui"convergência"entre"os"trabalhos"disponíveis,"existindo"várias"abordagens,"aplicações,"

características"que"não"têm"um"ponto"de"encontro."Por"um"lado,"há"uma"certa"positividade"
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na"situação"atual,"que"é"a"existência"de" liberdade"de"criação,"aplicação"de"experimentos"e"

análise" de" resultados." Por" outro" lado," esta" situação"dificulta" a" aplicação" em"organizações,"

pois" não" há" algo" bem" definido" e" experimentado," com" lições" aprendidas" ou" mesmo,"

versatilidade"de"aplicação.""

No" capítulo" seguinte," serão" apresentadas" as" conclusões" finais" do" trabalho," as" suas"

limitações," além" dos" trabalhos" futuros" necessários" para" dar" continuidade" à" solução" da"

problemática."

"

"

" "
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5 Considerações)Finais!
 
"

Este" capítulo" apresenta" uma" conclusão" final" do" trabalho," além" de" exposição" das"

limitações" identificadas" durante" a" pesquisa," seguido" dos" estudos" futuros," identificados" a"

partir"dos"resultados"proferidos."

"

5.1. Conclusão!

"

O" mapeamento" sistemático" trouxe" o" resultado" esperado" de" acordo" com" a"

necessidade" revelada" na" motivação" do" trabalho" e," consequentemente," atendendo" aos"

objetivos"do"trabalho."Foi"possível"obter"a"situação"atual"das"características"e"aplicações"das"

métricas"de"BPM"a"partir"dos"estudos"disponíveis"na" literatura,"como"uma"forma" inicial"de"

entender"o"porquê"das"empresas"ainda"estarem"tendo"dificuldades"em"implantar"as"métricas"

para"medir"os"processos"e"o"quão"estão"atingindo"à"estratégia"organizacional.""

Foi" verificada" uma" quantidade" muito" pequena" de" trabalhos" que" responderam" às"

questões"de"pesquisa"a"respeito"de"como"são"caracterizadas"e"aplicadas"as"métricas"de"BPM"

nos" projetos" de" Tecnologia" da" Informação." Isto" é," existe," ainda," uma" carência" de"

aprofundamento" no" tema" abordado," e" isto" pode" ser" um" dos" impedimentos" da" indústria"

conseguir" avançar" nesta" área." Dos" estudos" selecionados," foram" identificados" tópicos" que"

respondiam" a" cada" uma" das" questões" de" pesquisas," categorizados" como:" características,"

fatores" críticos" de" sucesso," critérios" para" aplicação," benefícios" e" desafios." O" fruto" da"

separação" dos" tópicos" por" cada" uma" dessas" categorias," demonstrou" a" heterogeneidade"

entre"as"abordagens"existentes.""



 

 

101 

Foi" possível" observar" que" nem" todos" os" estudos" mencionaram" o" alinhamento"

estratégico"como"sendo"um"ponto"crítico"de"sucesso"para"implantação"das"métricas"de"BPM."

A"necessidade"de"alinhamento"e" ter"métricas"para"medir"esse"alinhamento," já" foi"descrito"

neste" trabalho" algumas" vezes." Também" não" houve"menção" ao"Balanced' Scorecard" (BSC),"

que" é" conhecido" por" possuir" um" conjunto" de" indicadores" que" fornecem" uma" visão"

abrangente"de"toda"a"empresa"(KAPLAN,"R."S.;"NORTON"2004)."Apesar"de"ser"um"sistema"de"

medidas" táticas" e" operacionais," e" de" ser" usado" como" um" sistema" de" gestão" estratégica"

(KAPLAN," R." S.;" NORTON" 1996)," há" uma" ligação"muito" forte" com" a" área" administrativa" e"

financeira,"e"portanto,"considerando"que"a"string"de"busca"criada"focou"na"área"de"Ciência"

da"Computação"e" Tecnologia"da" Informação," há" grandes" chances"de"este" ter" sido"um"dos"

motivos."O"mesmo"aconteceu"para"GQM,"que"apenas"foi"mencionado"em"um"estudo."Em"sua"

origem,"a"abordagem"GQM"foi"criada"para"a"definição"e"criação"de"métricas"para"projetos"de"

software,"área"foco"deste"trabalho."Em"outras"palavras,"é"uma"abordagem"para"definição"e"

interpretação"operacional"e"mensurável"de"software,"a"partir"dos"níveis:"conceitual" (Goal),"

operacional"(Question)"e"quantitativo"(Metric)"(BASILI,"CALDIERA,"and"ROMBACH"1994)."Do"

ponto"de"vista"do"avanço"dos"estudos,"a"não"menção"desta"abordagem"pode"significar"uma"

atualização"das"pesquisas,"mesmo"que"ainda"poucas."

Concluipse"que,"em"consideração"ao"que"foi"dito"sobre"a"evolução"do"BPM,"que"ainda"

está"no"começo,"ou"seja,"que"a"disciplina"profissional"ainda"não"está"totalmente"modelada,"e"

às" necessidades" emergentes" em" torno" da" aplicação" das" iniciativas" de" BPM" e," por"

consequência," definição" de" métricas" que" possibilitem" análises" eficazes," a" carência" de"

estudos"a"respeito"do"tema"em"questão"é"evidente"e"demanda"mais"esforços"da"academia"e"

da" indústria."Ao"mesmo"tempo," foi"possível"observar"que"as"empresas"estão"começando"a"

adotar" ferramentas," como" BPMS," que" auxiliam" nessas" medições." Estão" percebendo" a"

necessidade"e"partindo"para"soluções"que"possam"fornecer"a"visão"necessária"para"saber"se"

estão"se"aproximando"ou"distanciando"dos"objetivos"organizacionais."Como"complemento,"a"

partir"de"estudos"de"casos,"experimentos"e"abordagens"mais"convergentes,"é"possível"que"a"

falta"de"entendimento"de"aplicação"de"métricas"de"BPM"nas"organizações"seja"minimizado."

Conforme"esperado,"este"trabalho"contribui"com"o"entendimento"do"cenário"atual"para"que"

próximos"passos"sejam"dados"para"apoiar"a"indústria"na"necessidade"que"ela"possui."
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A" seção" a" seguir" descreve" as" dificuldades" encontradas" durante" a" realização" deste"

trabalho,"principalmente"com"respeito"às"limitações"das"ferramentas"de"busca."

"

5.2. Limitações*da*pesquisa!

"

As"dificuldades"esperadas"para" localização"de" trabalhos"na"área"pesquisada"de" fato"

existiram."No"decorrer" do" trabalho" foi" possível" observar" a" pouca"quantidade"de" trabalhos"

que"responderam"às"questões"de"pesquisa."No"início"das"pesquisas"nos"engenhos"de"busca,"a"

string"de"busca"principal"passou"por"constantes" lapidações"para"que"o"máximo"possível"de"

resultados" relevantes" fossem" retornados." Por" exemplo," inicialmente," na" string," existia" o"

termo" “BPM”," que" foi" retirado" por" ser" uma" sigla" para" diversos" conceitos" completamente"

diferentes" de" “Business' Process' Management”," ou" por" apresentar" variações" de" Business'

Process,"como"“Business'Process'Modeling”,"e"assim"por"diante."

Alguns"engenhos"de"busca"geraram"mais"trabalho"que"outros."Para"utilizar"o"IEEE,"foi"

necessário" quebrar" a" string" em" várias" partes," em" seguida" juntar" e" retirar" aqueles" estudos"

que"eram"repetidos."Nesta"mesma"ferramenta,"houve"limitação"para"buscar"apenas"artigos"

da"área"de"tecnologia"da" informação"ou"ciência"da"computação."Além"disso," foi"necessário"

realizar" algumas" exclusões" preparatórias" manuais" para" limitação" da" área" pesquisada." A"

ferramenta"ACM"Digital"Library"não"possuía"mecanismo"de"exportação"de"resultados,"e" foi"

necessário,"manualmente,"popular"a"planilha"de"catalogação.""

Além" das" dificuldades" citadas" anteriormente," houve" a" deficiência" semântica" das"

ferramentas"de"busca"disponibilizadas"nas"fontes"de"pesquisa."Apesar"da"string" limitando"o"

escopo,"centenas"de"resultados"poderiam"ter"sido"descartados"pelas"enginees" se"houvesse"

um" sistema" de" busca" mais" consistente." Um" exemplo" foi" a" Elsevier" Scopus," que" retornou"

1.919" resultados," sendo" 1.810" destes" descartados" na" leitura" do" título" e" resumo."

Possivelmente"os"operadores"lógicos"não"foram"tratados"de"forma"correta."Adicionalmente,"

algumas" ferramentas" não" disponibilizaram" o" download" de" 98" artigos" para" que" fosse"
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realizado"Filtro"2"(96"desses"da"Elsevier"Scopus"e"2"da"ACM"Digital"Library),"e"em"todas"elas,"

não"era"possível"efetuar"download"de"mais"de"um"artigo"ao"mesmo"tempo.""

Resultados" relevantes" podem" ter" ficado" de" fora" tanto" pelas" restrições" das"

ferramentas" de" busca," que" podem" ter" desconsiderado" na" pesquisa" automática" trabalhos"

relevantes," quanto" pela" falta" de" leitura"mais" completa" do" trabalho" ou" ainda" pela" falta" de"

envolvimento"de"outros"revisores"no"processo.""

Por" fim,"apesar"de"BPM"ser"utilizado"em"diversas"áreas,"principalmente"na"saúde"e"

administração," nas" quais" foram" encontrados" milhares" de" trabalhos," estudos" de" caso,"

experiências," aplicações," estes" estudos" ficaram" de" fora" do" escopo" deste" trabalho," por" se"

tratar"do"contexto"de"Tecnologia"da"Informação."

A" seção" seguinte" apresenta" os" trabalhos" futuros" que" podem" contribuir" com" a"

continuação"deste"trabalho."

"

5.3. Trabalhos)futuros!

"

A"partir"dos"resultados"obtidos"neste"trabalho,"poderá"ser"realizado"um"estudo"mais"

aprofundado" sobre" as" principais" características," fatores" críticos" de" sucesso" e" critérios" de"

aplicação" identificados" nos" estudos" primários," de" modo" a" condensar" uma" abordagem" de"

ampla"aplicação."

Para"dar"andamento"a"este"estudo,"os"seguintes"trabalhos"podem"ser"realizados:"

• Pesquisa"de"mercado"sobre"a"utilização"das"métricas"na" indústria,"aplicando"

algumas"das"técnicas"identificadas"nos"trabalhos"estudados;"

• Elaboração"de"guias"e"diretrizes"para"métricas"de"BPM."
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Além"disso,"é"objetivo"transformar"este"trabalho"em"um"ou"mais"artigos"para"serem"

publicados" nos" vários" canais" que" tratam" de" BPM," específicos" em" estudos" de"métricas" ou"

mesmo"geral."O"resultado"disso"pode"despertar"alguma"atenção"aos"estudos"do"tema."

" "



 

 

105 

Referências!
 

ABNT."2008."ABNT'NBR'ISO'9001:2008."ABNT."

ABPMP."2013."BPM'CBOK'3.0."

BASILI," Victor" R.," Gianluigi" CALDIERA," and"H." Dieter" ROMBACH." 1994." “The"Goal"Question"

Metric" Approach.”" Encyclopedia' of' Software' Engineering" 2:528–32." Retrieved"

(http://maisqual.squoring.com/wiki/index.php/The"Goal"Question"Metric"Approach)."

BHUIYAN," Moshiur." 2007." “Managing" Business" Process" Risk" Using" Rich" Organizational"

Models.”" in" 31st' Annual' International' Computer' Software' and' Applications' Conference'
(COMPSAC' 2007)." Austrália." Retrieved"

(http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=4291172)."

BUCO," Melissa" J." et" al." 2005." “PEM:" A" Framework" Enabling" Continual" Optimization" of"

Workflow"Process"Executions"Based"upon"Business"Value"Metrics.”"Pp."33–40"in"Proceedings'
]' 2005' IEEE' International' Conference' onServices' Computing,' SCC' 2005," vol." II." Estados"
Unidos."

CAPOTE,"Gart."2012."BPM'Para'Todos."1st"ed."Rio"de"Janeiro:"Gart"Capote"de"Britto."

CARDOSO," Evellin" Cristine" Souza." 2013." “Towards" a" Methodology" for" GoalpOriented"

Enterprise" Management.”" Pp." 94–103" in" Proceedings' ]' IEEE' International' Enterprise'
Distributed'Object'Computing'Workshop,'EDOC."Alemanha."

CARVALHO," Paulo." 2013." “A" Evolução" Da" Gestão" de" Processos" de" Negócios" Como" Uma"

Disciplina" Profissional.”" IBM/KONPAX' BPM' GROUP." Retrieved" June" 26," 2015"

(https://www.ibm.com/developerworks/community/files/basic/anonymous/api/library/ca8

6b94bp4988p476dpb90cpca5bd33d737e/document/a0d479cap2da0p4362p8d1cp

f6703626da6e/media)."

DELpRÍOpORTEGA," Adela," Manuel" RESINAS" ARIAS" DE" REYNA," Amador" DURÁN" TORO," and"

Antonio"RUIZpCORTÉS."2012."“Defining"Process"Performance" Indicators"by"Using"Templates"

and" Patterns.”" Lecture' Notes' in' Computer' Science' (including' subseries' Lecture' Notes' in'
Artificial'Intelligence'and'Lecture'Notes'in'Bioinformatics)"7481"LNCS:223–28."

DELpRÍOpORTEGA,"Adela,"Manuel"RESINAS,"Cristina"CABANILLAS,"and"Antonio"RUIZpCORTÉS."

2013." “On" the" Definition" and" DesignpTime" Analysis" of" Process" Performance" Indicators.”"

Information'Systems"38:470–90."

DEMING" INSTITUTE," THE." 2014." “The" PDSA" Cycle.”" Retrieved" May" 25," 2014"

(https://www.deming.org/theman/theories/pdsacycle)."



 

 

106 

ELOGROUP." 2009." “Entendendo" O" Tema" BPM" ROI.”" Retrieved" December" 25," 2013"

(http://www.elogroup.com.br/download/Artigo1_BPMROI.pdf)."

ELOGROUP."2011."“Coletânea"ELO"Group"de" Ideias"E"Tendências"Em"BPM"Em"2010/2011.”"

Retrieved" September" 7," 2013"

(http://www.elogroup.com.br/download/Book_de_Artigos.pdf)."

FOLAN," Paul," Jim" BROWNE," and" Harinder" JAGDEV." 2007." “Performance:" Its" Meaning" and"

Content"for"Today’s"Business"Research.”"Computers'in'Industry"58:605–20."

GONZÁLEZ,"Laura"Sánchez,"Félix"García"RUBIO,"Francisco"Ruiz"GONZÁLEZ,"and"Mario"Piattini"

VELTHUIS." 2010." “Measurement" in" Business" Processes:" A" Systematic" Review.”" Business'
Process'Management'Journal"16(1):114–34."

Han,"Kwan"Hee," Jin"Gu"Kang," and"Minseok"Song."2009." “TwopStage"Process"Analysis"Using"

the" ProcesspBased" Performance" Measurement" Framework" and" Business" Process"

Simulation.”" Expert' Systems' with' Applications" 36(3):7080–86." Retrieved"

(http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2008.08.035)."

HOU,"H.;"SONG,"Q.;"YOU,"G.;"HAO,"K."2009."“The"Research"of"Metrics"Repository"for"Business"

Process"Metrics.”"Second'International'Symposium'on'Computational'Intelligence'and'Design"
168–71."

IIBA."2009."BABOK'2.0."

JESTON,"J.;"NELIS,"J."2008."Business'Process'Management'–'Practical'Guidelines'to'Successful'
Implementations."Reino"Unido:"Elsevier"Ltd."

JESTON," J.;" NELIS," J." 2014." Business' Process' Management." 3rd" ed." Estados" Unidos:"
Routledge."

KANER," Cem" and" Walter" P." BOND." 2004." “Software" Engineering" Metrics :" What" Do" They"

Measure" and" How" Do" We" Know ?”" Direct' 2004" 8:1–12." Retrieved"

(http://testingeducation.org/a/metrics2004.pdf)."

KAPLAN," R." S.;" NORTON," D." P." 1996." Translating' Strategy' into' Action:' The' Balanced'
Scoredcard."Estados"Unidos:"Harvard"Business"School"Press."

KAPLAN,"R."S.;"NORTON,"D."P."2004."Kaplan'E'Norton'Na'Prática."11st"ed."Elsevier"Ltd."

KITCHENHAM,"B."2004."Procedures' for'Performing'Systematic'Reviews."Reino"Unido:"Keele"
University"Technical"Report."

KITCHENHAM,"B."2007."Guidelines'for'Performing'Systematic'Literature'Reviews'in'Software'
Engineering."Reino"Unido:"EBSE"Technical"Report."



 

 

107 

LECLAIR," C.;" CULLEN," A.;" KEENAN," J." 2012." “Use" A" Metric" Framework" To" Drive" BPM"

Excellence.”"abstract."

Lee," YeongSeok," JungHyun" Bae," and" Seokkoo" Shin." 2005." “Development" of" Quality"

Evaluation" Metrics" for" BPM" (business" Process" Management)" System.”" Computer' and'
Information'Science,'2005.'Fourth'Annual'ACIS'International'Conference'on"424–29."

LI,"Changyun,"Haiyan"CUI,"Gexin"MA,"and"Zhibing"WANG."2012."“A"BPM"Software"Evaluation"

Method.”" Pp." 1–4" in" Proceedings' ]' 2012' International' Conference' on' Intelligent' Systems'
Design'and'Engineering'Applications,'ISDEA'2012."China."

LI," Shuxia"Li" Shuxia"and"Haiping"Zhu"Haiping"ZHU."2008." “Generalized"Stochastic"Workflow"

NetpBased" Quantitative" Analysis" of" Business" Process" Performance.”" Pp." 1040–44" in" 2008'
International'Conference'on'Information'and'Automation."China."

LIU," Rong," Anil" NIGAM," JunpJang" JENG," ChianpRou" SHIEH," and" Frederick" Y." WU." 2010."

“Integrated"Modeling"of"Performance"Monitoring"with"Business"Artifacts.”"Pp."64–71"in"2010'
IEEE'7th'International'Conference'on'E]Business'Engineering."Estados"Unidos;"Taiwan."

MASSACCI," Fabio" and" Artsiom" YAUTSIUKHIN." 2007." “An" Algorithm" for" the" Appraisal" of"

Assurance"Indicators"for"Complex"Business"Processes.”"P."22"in"Proceedings'of'the'2007'ACM'
workshop' on' Quality' of' protection' ]' QoP' ’07." Itália." Retrieved"

(http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=1314257.1314265)."

MAT," Alejandro," Juan" TRUJILLO," and" John" MYLOPOULOS." 2012." “Conceptualizing" and"

Specifying" Key" Performance" Indicators" in" Business" Strategy" Model.pdf.”" Pp." 102–14" in"

CASCON' ’12' Proceedings' of' the' 2012' Conference' of' the' Center' for' Advanced' Studies' on'
Collaborative'Research."Espanha;"Canadá."

MEREDITH," J."1989."“Alternative"Research"Paradigms" in"Operations.”" Journal'of'Operations'
Management"8(4):297–326."

MEULEN," Rob" van" der" and" Janessa" RIVERA." 2014." “Gartner" Says" Organizations" Using"

Predictive" Business" Performance" Metrics" Will" Increase" Their" Profitability" 20" Percent" by"

2017.”"Gartner."Retrieved"June"25,"2015"(http://www.gartner.com/newsroom/id/2650815)."

MONTINI," Denis" Avila," Gustavo" Ravanhani" MATUCK," Adilson" Marques" DA" CUNHA," Luiz"

Alberto" Vieira" DIAS," and" Massimo" Jorge" ISAAC." 2014." “BPM" Model" of" GQIMP" for" ISO"

9001:2008" Supported" by" CASE" Tools.”" Pp." 15–20" in" ITNG' 2014' ]' Proceedings' of' the' 11th'
International'Conference'on'Information'Technology:'New'Generations."Brasil."

Neves," Jl." 1996." “Pesquisa" Qualitativa:" Características," Usos" E" Possibilidades.”" Caderno' de'
pesquisas'em'administração'São'Paulo"1(3):1–5."Retrieved"(http://www.ead.fea.usp.br/cadp
pesq/arquivos/c03part06.pdf)."



 

 

108 

NIH." 2011." “Prepare" a" Protocol" for" the" Study.”" Retrieved" August" 15," 2014"

(https://www.nichd.nih.gov/health/clinicalresearch/clinicalp

researchers/steps/Pages/prepareprotocol.aspx)."

OLIVEIRA,"Maria"Marly."2010."Como'Fazer'Projetos,'Relatórios,'Monografias,'Dissertações'E'
Teses."5a"ed."edited"by"Campus."Elsevier."

PAVANI,"O.;"SCUCUGLIA,"R."2011."Mapeamento'E'Gestão'Por'Processos'–'BPM."São"Paulo:"M."

Books."

PETERSEN,"K.".."et"al."2007."“Systematic"Mapping"Studies"in"Software"Engineering.”"

PIDUN,"Tim,"Johannes"BUDER,"and"Carsten"FELDEN."2011."“Optimizing"Process"Performance"

Visibility"through"Additional"Descriptive"Features"in"Performance"Measurement.”"Pp."204–12"

in" Proceedings' ]' IEEE' International' Enterprise' Distributed' Object' Computing' Workshop,'
EDOC."Alemanha."

POURSHAHID," Alireza" et" al." 2009." “Business" Process" Management" with" the" User"

Requirements"Notation.”"Electronic'Commerce'Research"9:269–316."

SÁNCHEZpGONZÁLEZ," Laura," Francisco" RUIZ," Félix" GARCÍA," and" Jorge" CARDOSO." 2011."

“Towards"Thresholds"of"Control"Flow"Complexity"Measures"for"BPMN"Models.”"Pp."1445–50"

in" SAC’11,' March' 21]25,' 2011,' TaiChung,' Taiwan." Espanha;" Portugal." Retrieved"

(http://doi.acm.org/10.1145/1982185.1982496\nhttp://dl.acm.org/citation.cfm?id=198249

6)."

SARALAYA,"Sridevi"and"Rio"DSOUZA."2013."“A"Review"of"Monitoring"Techniques"for"Service"

Based" Applications.”" Pp." 96–101" in" 2013' 2nd' International' Conference' on' Advanced'
Computing,' Networking' and' Security." Índia." Retrieved"

(http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=6714145)."

SCHMIEDEL," Theresa," Jan" VOM" BROCKE," and" Jan" RECKER." 2014." “Development" and"

Validation"of"an"Instrument"to"Measure"Organizational"Cultures’"Support"of"Business"Process"

Management.”" Information' &' Management" 51(1):43–56." Retrieved"

(http://dx.doi.org/10.1016/j.im.2013.08.005)."

SEI."2010."CMMI'for'Development,'Version'1.3."Carnegie"Mellon"University."

SOLOMON,"Andrei"and"Marin"LITOIU."2011."“Business"Process"Performance"Prediction"on"a"

Tracked"Simulation"Model.”"Pp."50–56" in"Proceeding'of' the'3rd' international'workshop'on'
Principles' of' engineering' service]oriented' systems' ]' PESOS' ’11." Canadá." Retrieved"

(http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=1985394.1985402)."

TAN,"Wenan,"Weiming"SHEN,"Lida"XU,"Bosheng"ZHOU,"and"Ling"LI."2008."“A"Business"Process"

Intelligence" System" for" Enterprise" Process" Performance" Management" WenAn.”" IEEE'
TRANSACTIONS' ON' SYSTEMS,' MAN,' AND' CYBERNETICS—PART' C:' APPLICATIONS' AND'
REVIEWS,'VOL.'38,'NO.'6,'NOVEMBER'2008"38(6):745–56."



 

 

109 

TLCBrazil." 2011." “Métricas" de" Software.”" IBM." Retrieved" May" 24," 2015"

(https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/tlcbr/entry/metricas_de_softwar

e?lang=en)."

TONBUL," Gokcen" and" Sanjay" MISRA." 2009." “Error" Density" Metrics" for" Business" Process"

Model.”" Pp." 513–17" in"2009' 24th' International' Symposium' on' Computer' and' Information'
Sciences,'ISCIS'2009."Turquia."

TREAGER,"Roger."2013."“Practical"Process"–"90/10.”"BPTrends'Column."

UKOR," Roland" and" Andy" CARPENTER." 2009." “GoalpOriented" Service" Selection" in" Business"

Processes.”"Pp."484–89" in"4th' International'Conference'on'Software'Engineering'Advances,'
ICSEA' 2009,' Includes' SEDES' 2009:' Simposio' para' Estudantes' de' Doutoramento' em'
Engenharia'de'Software."Reino"Unido."

VALLE," R.;" BARBARÁ," S." 2011."Análise' E'Modelagem' de' Processos' de' Negócio." São" Paulo:"
Atlas."

VUKSIC,"Vesna"Bosilj,"Mirjana"Pejic"BACH,"and"Olivera"MARJANOVIC."2011."“Business"Process"

Orientation"in"Croatian"Companies:"A"MultipSite"Case"Study.”"Pp."51–58"in"Proceedings'of'the'
ITI' 2011,' 33rd' International' Conference' on' Information' Technology' Interfaces." Austrália;"
Croácia."

WANG,"P.;"HE,"W."2012."“Research"on"Key"Performance"Indicator"(KPI)"of"Business"Process.”"

Second'International'Conference'on'Business'Computing'and'Global'Informatization"151–54."

WESKE,"Mathias."2012."Business'Process'Management:'Concepts,'Languages,'Architectures."
2nd" ed." Potsdam," Germany:" Springer." Retrieved"

(http://books.google.com.br/books?hl=en&lr=&id=p

D5tpT5Xz8oC&oi=fnd&pg=PR4&dq=business+process+management&ots=gPgmc21Ei7&sig=s

Nw8y8VHpIo59BaEslWUOkPPSkY#v=onepage&q&f=false)."

WhatIs.com" and" TechTarget." 2006." Essential' Guide' ]' IT' Acronyms' at' Your' Fingertips."
TechTarget." Retrieved" (http://searchcrm.techtarget.com/definition/keypperformancep

indicator)."

  

" "



 

 

110 

Apêndices!
" "



 

 

111 

A Strings!de#Busca#por#Questões#de#

Pesquisa!
 

Quadro!A.1!T!String!de!busca!QS1!

String!de!busca!–!QS1:!Quais!as!principais!características!das!métricas!de!BPM!que!foram!
encontradas!e!que!apoiam!ou!estão!inseridas!na!tecnologia!da!informação?!

(characteristics'OR'features'OR'"technical'features"'OR'attribute'OR'property)'AND'
("business'process'management"'OR'BPM)'AND'(metrics'OR'measurement'OR'mensuration'
OR'measures'OR'indicator'OR'KPI'OR'performance)'

"

Quadro!A.2!T!String!de!busca!QS2!

String!de!busca!–!QS2:!Quais!Fatores!críticos!de!sucesso!estão!associados!às!métricas!de!
BPM!no!contexto!de!tecnologia!da!informação?!

("business'process'management"'OR'BPM)'AND'(metrics'OR'measurement'OR'mensuration'
OR'measures'OR'indicator'OR'KPI'OR'performance)'AND'("critical'factors"'OR'"critical'
success'factor"'OR'CSF)'

"

Quadro!A.3!T!String!de!busca!QS3!

String!de!busca!–!QS3:!Quais!os!critérios!para!a!aplicação!efetiva!de!métricas!BPM!na!área!
de!tecnologia!da!informação?!

(application'OR'use'OR'utilization'OR'using'OR'apply'OR'applying)'AND'("business'process'
management"'OR'BPM)'AND'(metrics'OR'measurement'OR'mensuration'OR'measures'OR'
indicator'OR'KPI'OR'performance)'

"

!

!
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Quadro!A.4!T!String!de!busca!QS4!

String!de!busca!–!QS4:!Quais!os!benefícios!dos!tipos!de!métricas!de!BPM!utilizados!para!
apoio!da!tecnologia!da!informação?!

("business'process'management"'OR'BPM)'AND'(metrics'OR'measurement'OR'mensuration'
OR'measures'OR'indicator'OR'KPI'OR'performance)'AND'(benefits'OR'advantage'OR'gain)'

"

Quadro!A.5!T!String!de!busca!QS5!

String!de!busca!–!QS5:!Quais!os!desafios!na!aplicação!de!métricas!de!BPM!no!contexto!de!
tecnologia!da!informação?!

("business'process'management"'OR'BPM)'AND'(metrics'OR'measurement'OR'mensuration'
OR'measures'OR'indicator'OR'KPI'OR'performance)'AND'(challenges'OR'resistances'OR'
conflicts)'

"

Quadro!A.6!T!String!de!busca!manual!

String!de!busca!–!Pesquisa!limitando!a!área!

(computer'OR'software'OR'"computer'science"'OR'"software'engineering"'OR'"information'
technology"'OR'"IT'management"'OR''"information'technology'management")'

"
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B Estudos'Primários!
 

Tabela!B.1!–!Lista!de!Estudos!Primários!

ID! Título! Ano! Fonte!de!pesquisa! Autor(es)!
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Library"
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2014" IEEExplore"Digital"
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Forster"A.J."
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C Estudos'Excluídos!
 

Tabela!C.1!–!Lista!de!Estudos!Excluídos!a!partir!do!Filtro!2!

ID! Título! Ano! Fonte!de!pesquisa! Justificativa!
EE001! Simulation"modeling"within"workflow"

technology"

1995" IEEExplore"Digital"

Library"

Irrelevante"

EE002! A"metric"for"composite"service"

reusability"analysis"

2010" ACM"Digital"Library" Irrelevante"

EE003! A"ModelpDriven"Approach"for"
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2009" IEEExplore"Digital"

Library"
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EE004! A"RightpTime"Management"for"BPM"
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2008" IEEExplore"Digital"

Library"
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EE005! A"serious"game"based"method"for"

business"process"management"
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Library"
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2010" Elsevier"Scopus" Irrelevante"
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2013" IEEExplore"Digital"

Library"

Irrelevante"

EE013! Business"Process"Development"in"

SemanticallypEnriched"Environment"

2008" IEEExplore"Digital"

Library"

Irrelevante"

EE014! Business"process"management"as"the"

"Killer"App""for"Petri"nets"

2014" Elsevier"Scopus" Irrelevante"

EE015! Improving"enterprise"resource"planning"

results"using"knowledge"extraction"and"

learning"

2010" IEEExplore"Digital"

Library"

Irrelevante"

EE016! Checking"Correctness"and"Compliance"

of"Integrated"Process"Models"

2008" IEEExplore"Digital"

Library"

Irrelevante"

EE017! Collaborative"practiceporiented"business"

processes"Creating"a"new"case"for"

business"process"management"and"

CSCW"synergy"

2007" IEEExplore"Digital"

Library"

Irrelevante"

EE018! Control"Cases"during"the"Software"

Development"LifepCycle"

2008" IEEExplore"Digital"

Library"

Irrelevante"

EE019! Evaluation"measures"for"business" 2006" ACM"Digital"Library" Irrelevante"
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process"models"

EE020! Design"of"GoalpScenario"Based"

Diagnosis"Agent"for"Business"Activity"

Monitoring"

2011" IEEExplore"Digital"

Library"

Irrelevante"

EE021! Exception"resolution"for"BPEL"

processes:"a"middlewarepbased"

framework"and"performance"evaluation"

2008" ACM"Digital"Library" Irrelevante"

EE022! Measuring"Method"Complexity"of"the"

Case"Management"Modeling"and"

Notation"(CMMN)"

2014" ACM"Digital"Library" Irrelevante"

EE023! Measuring"similarity"between"semantic"

business"process"models"

2007" ACM"Digital"Library" Irrelevante"

EE024! On"the"correlation"between"process"

model"metrics"and"errors"

2007" ACM"Digital"Library" Irrelevante"

EE025! "To"standardize"or"not"to"standardize?""

p"Understanding"the"effect"of"business"

process"complexity"on"business"process"

standardization"

2011" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE026! A"case"study"on"a"GQMpbased"quality"

model"for"a"domainpspecific"reference"

model"catalogue"to"support"

requirements"analysis"within"

information"systems"development"in"

the"German"energy"market"

2011" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE027! A"conceptual"approach"to"characterize"

dynamic"communities"in"social"

networks:"Application"to"business"

process"management"

2013" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE028! A"CSPpTheoretic"framework"of"checking"

conformance"of"business"processes"

2012" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE029! A"decision"support"tool"to"define"scope"

in"IT"service"management"process"

assessment"and"improvement"

2013" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE030! A"discourse"on"complexity"of"process"

models"

2006" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE031! A"framework"for"assessing"BPM"success" 2014" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE032! A"goalporiented"approach"for"workflow"

monitoring"

2010" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE033! A"method"for"evaluating"and"measuring"

cloud"computing"business"process"

2014" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE034! A"Method"for"the"definition"of"metrics"

over"i*models"

2009" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE035! A"model"of"critical"success"factors"for"

software"projects"

2012" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE036! A"modelpdriven"approach"for"eventp

based"business"process"monitoring"

2013" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE037! A"qualitative"repconstruction"of"project"

measurement"criteria"

2008" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE038! A"sociopcognitive"interpretation"of"the"

potential"effects"of"downsizing"on"

software"quality"performance"

2010" Elsevier"Scopus" Irrelevante"

EE039! A"software"modeling"capability"proxy"

metric"

2011" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."
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EE040! A"study"of"the"digital"divide"evaluation"

model"for"government"agencies"p"A"

Taiwanese"local"government's"

perspective"

2009" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE041! A"systematic"review"of"compliance"

measurement"based"on"goals"and"

indicators"

2011" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE042! A"task"operation"model"for"resource"

allocation"optimization"in"business"

process"management"

2012" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE043! A2Mo"and"ETREOsys:"Analyzing,"

modeling"and"validation"of"enterprise"

training"programs"

2013" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE044! Achieving"higher"levels"of"business"

process"improvement:"A"case"study"

2009" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE045! Alignment"based"precision"checking" 2013" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE046! On"the"Road"to"Benchmarking"BPMN"

2.0"Workflow"Engines"

2015" ACM"Digital"Library" Irrelevante"

EE047! Online"Simulation"for"Logistics"and"

Decision"Making"

2007" IEEExplore"Digital"

Library"

Irrelevante"

EE048! An"empirical"investigation"of"the"

moderating"effects"of"BPR"and"TQM"on"

ICT"business"value"

2009" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE049! An"evolutionary"approach"for"business"

process"redesign"p"Towards"an"

intelligent"system"

2007" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE050! An"extensible"framework"for"analysing"

resource"behaviour"using"event"logs"

2014" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE051! An"integrated"approach"to"managing"

business"process"risk"using"rich"

organizational"models"

2009" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE052! Analysis"and"simulation"of"business"

solutions"in"a"serviceporiented"

architecture"

2005" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE053! Analysis"of"business"process"efficiency"

based"on"task"assignments"

2011" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE054! Optimal"Adapter"Creation"for"Process"

Composition"in"Synchronous"vs."

Asynchronous"Communication"

2012" ACM"Digital"Library" Irrelevante"

EE055! Applicability"of"process"discovery"

algorithms"for"software"organizations"

2009" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE056! Applying"social"network"analysis"to"

monitor"webpenabled"business"

processes"

2010" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE057! Approaching"strategic"misalignment"

from"organizational"view"of"business"

processes"

2011" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE058! Automatic"generation"of"service"

availability"models"

2011" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE059! BPR"complementary"competence"for"

developing"economy"public"sector:"A"

construct"and"measurement"instrument"

2011" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE060! Business"agility"within"is"value"researchp 2011" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"
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proposing"a"measurement"framework" disponível."

EE061! Business"process"agility" 2005" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE062! Business"process"compliance"checking:"

Current"state"and"future"challenges"

2008" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE063! Business"Process"indexing"based"on"

similarity"of"execution"cases"

2014" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE064! Optimizing"the"Performance"of"

Automated"Business"Processes"

Executed"on"Virtualized"Infrastructure"

2014" IEEExplore"Digital"

Library"

Irrelevante"

EE065! Business"process"management"

demystified:"A"tutorial"on"models,"

systems"and"standards"for"workflow"

management"

2004" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE066! Organizing"Documented"Processes" 2009" IEEExplore"Digital"

Library"

Irrelevante"

EE067! Business"process"modeling"success:"An"

empirically"tested"measurement"model"

2006" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE068! Business"process"monitoring"with"Sp

BPM"

2013" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE069! Calculating"the"Return"on"Security"

Investments"p"An"alternative"approach"

based"on"capital"budgeting"

2007" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE070! Challenges"in"business"performance"

measurement:"The"case"of"a"corporate"

IT"function"

2007" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE071! Challenges"in"performance"analysis"in"

enterprise"architectures"

2013" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE072! Chopping"down"trees"vs."sharpening"the"

axe"p"Balancing"the"development"of"

BPM"capabilities"with"process"

improvement"

2014" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE073! Combining"Data"Envelopment"Analysis"

and"Business"Process"Simulation"for"

analyzing"the"efficiency"of"business"

processes"

2010" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE074! Complexity"metrics"for"business"process"

models"

2006" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE075! Coupling"and"process"modeling"an"

analysis"at"hand"of"the"eEPC"

2014" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE076! Critical"success"factors"of"process"

performance"management"systems:"

Results"of"an"empirical"research"

2013" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE077! Current"and"future"issues"in"BPM"

research:"A"European"perspective"from"

the"ERCIS"meeting"2010"

2011" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE078! Defining"process"performance"

indicators"by"using"templates"and"

patterns"

2012" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE079! Deriving"system"complexity"metric"from"

events"and"its"validation"

2011" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE080! Design"science"in"action:"Developing"a"

framework"for"introducing"IT"systems"

into"operational"practice"

2012" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."
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EE081! Peculiaridades"da"construção"de"

métricas"de"complexidade"para"

processos"de"negócio"modelados"por"

EPCs"

2008" ACM"Digital"Library" Irrelevante"

EE082! Elements"of"system"design"optimization"

in"service"quality"management"

2010" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE083! Evaluation"measures"for"similarity"

search"results"in"process"model"

repositories"

2012" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE084! Evaluation"of"technical"measures"for"

workflow"similarity"based"on"a"pilot"

study"

2006" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE085! Exploration"on"software"complexity"

metrics"for"business"process"model"and"

notation"

2013" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE086! Formal"definition"of"measures"for"

BPMN"models"

2009" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE087! How"to"increase"service"productivity:"A"

BPM"perspective"

2011" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE088! Improving"quality"of"business"process"

models"

2013" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE089! Influence"factors"of"understanding"

business"process"models"

2008" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE090! Integration"of"a"simulation"platform"

into"a"business"process"management"

tool"

2009" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE091! M3"p"A"behavioral"similarity"metric"for"

business"processes"

2011" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE092! Managing"insights:"A"repository"for"

process"analytics,"optimization"and"

decision"support"

2011" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE093! Measurement"of"compliance"distance"in"

business"processes"

2008" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE094! Measuring"process"flexibility"and"agility" 2010" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE095! Metric"trees"for"efficient"similarity"

search"in"large"process"model"

repositories"

2011" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE096! Metrics"for"evaluation"of"workflow"

models:"An"experiment"for"validation"

2011" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE097! Monitoring"and"analyzing"influential"

factors"of"business"process"

performance"

2009" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE098! Negotiating"strategic"business"value"of"

BPM"systems:"A"balanced"scorecard"

approach"

2005" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE099! On"a"quest"for"good"process"models:"

The"crosspconnectivity"metric"

2008" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE100! On"improving"the"visibility"of"hardp

measurable"process"performance"

2012" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE101! On"modeling"and"maximizing"business"

value"for"autonomic"serviceporiented"

systems"

2009" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE102! Petri"Net"Based"Business"Process" 2008" IEEExplore"Digital" Irrelevante"
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Simulation"and"Analysis"Technology" Library"

EE103! Order"leadptime"improvement"following"

enterprise"information"technology"

implementation:"An"empirical"study"

2006" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE104! Perceptions"of"MBA"students"on"

business"process"modeling"as"a"learning"

tool:"An"empirical"investigation"

2012" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE105! Performance"analysis"modeling"applied"

to"business"processes"

2010" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE106! Performance"analysis"of"business"

process"models"with"advanced"

constructs"

2010" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE107! Performance"evaluation"under"

uncertainty:"The"impact"of"information"

system"integration"on"procedural"

justice"perceptions"

2011" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE108! Performance"modeling"for"collaborative"

enterprises:"Review"and"discussion"

2014" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE109! Policypbased"semantic"compliance"

checking"for"business"process"

management"

2008" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE110! preCEP:"Facilitating"predictive"eventp

driven"process"analytics"

2013" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE111! Prescriptive"analytics"for"

recommendationpbased"business"

process"optimization"

2014" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE112! Process"management"as"basis"for"

quality"management"in"service"industry"

2012" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE113! Process"migration"in"dynamic"changes"

of"workflow"process"models"

2010" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE114! Process"performance"management"as"a"

basic"concept"for"sustainable"business"

process"management"p"Empirical"

investigation"and"research"agenda"

2011" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE115! Process"reuse"in"product"development"

with"5D"models:"Concepts,"similarity"

measures"and"querying"techniques"

2012" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE116! Quality"measures"for"ETL"processes" 2014" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE117! Quantifying"the"performance"of"

workflows"

2008" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE118! Quantitative"process"maps:"A"concept"

for"prioritization"of"business"process"

improvement"projects"

2014" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE119! Representational"deficiency"of"process"

modelling"languages:"Measures"and"

implications"

2008" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE120! Process"mining"multiple"repositories"for"

software"defect"resolution"from"control"

and"organizational"

perspective"

2014" ACM"Digital"Library" Irrelevante"

EE121! Semantic"business"process"analysis" 2007" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE122! Service"level"analysis"method"p"SLAM:"A" 2010" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"



 

 

121 
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framework"for"IT"service"organizations" disponível."

EE123! Profitability"Analysis"of"Workflow"

Management"Systems"

2009" IEEExplore"Digital"

Library"

Irrelevante"

EE124! Research"on"business"goal"oriented"

process"knowledge"retrieving"

2005" IEEExplore"Digital"

Library"

Irrelevante"

EE125! Towards"a"data"complexity"metric"set"

for"Web"service"composition"

2011" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE126! Towards"a"methodology"to"assess"

changes"in"IT"business"value"in"terms"of"

business"process"performance"

2010" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE127! Towards"a"suite"of"metrics"for"business"

process"models"in"BPMN"

2006" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE128! Towards"management"of"slapaware"

business"processes"based"on"key"

performance"indicators"

2008" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE129! Towards"measuring"key"performance"

indicators"of"semantic"business"

processes"

2008" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE130! Retrieval"and"clustering"for"supporting"

business"process"adjustment"and"

analysis"

2014" Elsevier"Scopus" Irrelevante"

EE131! Understanding"the"occurrence"of"errors"

in"process"models"based"on"metrics"

2007" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE132! Using"value"engineering"and"TRIZ"for"

better"business"process"management"

2010" Elsevier"Scopus" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE133! Reverse"logistics"process"automation"

with"BPMS"

2010" IEEExplore"Digital"

Library"

Irrelevante"

EE134! Semantic"Process"Management"

Environment"

2011" IEEExplore"Digital"

Library"

Irrelevante"

EE135! SENTINEL:"a"semantic"business"process"

monitoring"tool"

2008" ACM"Digital"Library" Irrelevante"

EE136! Similarity"of"business"process"models:"

Metrics"and"evaluation"

2011" Elsevier"Scopus" Irrelevante"

EE137! Simulationpbased"performance"and"

reliability"analysis"of"business"processes"

2014" ACM"Digital"Library" Irrelevante"

EE138! Software"engineering"and"business"

process"management:"Interpretatio,"

imitatio,"aemulatio"

2013" IEEExplore"Digital"

Library"

Trabalho"incompleto"

disponibilizado."

EE139! The"Discovery"of"Agile"Service"Networks"

through"the"Use"of"Social"Network"

Analysis"

2010" IEEExplore"Digital"

Library"

Irrelevante"

EE140! The"perceived"effects"of"business"

process"management"

2009" IEEExplore"Digital"

Library"

Irrelevante"

EE141! The"Research"of"BPM"Software"

Trustworthy"Evaluation"Model"

2009" IEEExplore"Digital"

Library"

Irrelevante"

EE142! Thresholds"for"error"probability"

measures"of"business"process"models"

2012" Elsevier"Scopus" Irrelevante"

EE143! Towards"developing"a"framework"for"

measuring"organizational"impact"of"ITp"

enabled"BPR:"case"studies"of"

three"firms"

20006" ACM"Digital"Library" Irrelevante"

EE144! Towards"simulationpbased"business"

process"management"

2003" IEEExplore"Digital"

Library"

Irrelevante"

EE145! Prediction"of"business"process"model" 2010" ACM"Digital"Library" Só"possui"o"abstract"
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quality"based"on"structural"metrics" disponível."

EE146! Using"epservice"to"construct"general"

platform"of"BPM"

2010" IEEExplore"Digital"

Library"

Irrelevante"

EE147! Using"MiniZnMASC"Middleware"with"

Different"Algorithms"for"Businessp

Driven"Adaptation"of"Business"

Processes"

2011" IEEExplore"Digital"

Library"

Irrelevante"

EE148! Measuring"performance"in"the"retail"

industry"(position"paper)"

2006" ACM"Digital"Library" Só"possui"o"abstract"

disponível."

EE149! When"Social"Software"Meets"Business"

Process"Management"

2009" IEEExplore"Digital"

Library"

Irrelevante"

EE150! Toward"an"Integrated"User"

Requirements"Notation"Framework"and"
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Conteúdo"repetido"com"

o"trabalho"identificado"

como"EP06."Excluído"

conforme"Avaliação!da!
Qualidade."
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