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RESUMO

Este trabalho objetivou entender a adoção de abordagens ágeis em BPM através da utilização 
do método da revisão sistemática da literatura (RSL), coletando e selecionando estudos 
publicados em importantes meios científicos relacionados à área, que respondessem às questões 
de pesquisa definidas para este fim. Após a seleção dos trabalhos, uma primeira análise foi 
realizada, resultando na identificação e classificação destes estudos em seis tipos de abordagens 
entre os estudos primários da RSL, que facilitaram a coleta e a interpretação dos dados obtidos 
posteriormente durante a aplicação do protocolo de pesquisa. A aplicação do protocolo permitiu 
a síntese das respostas às questões de pesquisa, que formaram um panorama das abordagens 
ágeis em BPM, esclarecendo as motivações para a sua utilização, as etapas do ciclo BPM as 
quais são aplicáveis, a forma de implantação, as principais características, as ferramentas e 
arquiteturas de sistema que as apoiam, os seus benefícios e desafios. A pesquisa buscou 
colaborar com o desenvolvimento do gerenciamento de processos de negócio através da 
construção de um conhecimento que possa ser incorporado aos futuros projetos de implantação 
e propõe a realização de pesquisas aplicadas relacionadas ao tema para aprofundar o 
entendimento e consolidar a importância das abordagens ágeis no contexto de BPM. 

Palavras-chave: Gerenciamento de Processos de Negócio. Gestão ágil. 
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ABSTRACT

This study aimed to understand the adoption of agile approaches in BPM by using a systematic 
review, collecting and selecting studies published in important scientific sources related to the 
area, to answer the research questions set for this purpose. After a first analysis, the studies were 
classified into six types of approaches, which facilitated the collection and interpretation of data 
subsequently obtained during the application of the research protocol. The application of the 
protocol enabled the synthesis of the answers to research questions, which formed an overview 
of agile approaches in BPM, explaining the reasons for their use, in which stages of the BPM 
life cycle they are applicable, how to implement them, the main features, tools and system 
architectures that support them, their benefits and challenges. The research sought to collaborate 
with the development of business process management by building a knowledge that can be 
incorporated into future project implementation and proposes new applied research related to 
the theme to consolidate the importance of agile approaches in BPM context. 

Keywords: Business Process Management. Agile Management. 
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1  Introdução 

1.1 Contexto 

No mundo coorporativo atual, a maioria das organizações precisa lidar constantemente com 

variações do cenário externo e de seu próprio ambiente interno. Este contexto obriga as 

empresas a adequar continuamente os seus processos a fim de responder aos novos desafios que 

lhe são postos a cada dia. Desde a deterioração da situação macroeconômica de um país até 

uma mudança de legislação ambiental ou até mesmo o surgimento de um novo concorrente no 

mercado pode afetar sensivelmente a maneira como as empresas precisam se organizar a fim 

de entregar valor aos seus clientes e se manterem competitivas. 

Entre as principais práticas adotadas na gestão coorporativa nos últimos anos, os conceitos 

de Gerenciamento de Processos de Negócio (do inglês, Business Process Management ou 

BPM) vêm ganhando cada vez mais destaque. De acordo com o BPM CBOK (2013), 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 de ponta a ponta�.  

É importante frisar que para ser patrocinada pelos gestores, qualquer iniciativa gerencial 

nas organizações em geral precisa evidentemente apresentar resultados positivos frente aos seus 

próprios custos e esforços de implantação. Por este motivo, a gestão de processos de negócio, 

assim como as demais estratégias de governança, também necessita ser apresentada da forma 

mais eficiente possível para poder ser levada em consideração como alternativa viável ao 

sucesso da instituição. Outro ponto importante a se destacar, é que muitas vezes a iniciativa 

precisa entregar valor à corporação o mais breve possível, sob o risco de trazê-la para o terreno 

da desconfiança e descrédito, consequentemente levando-a ao fracasso. 

 É nesse contexto que se destaca a necessidade de aproximar as metodologias de 

gerenciamento de processos ao conceito de agilidade. Agilidade na gestão de processos de 

negócio pode ser abordada, por exemplo, tanto pela utilização de práticas ágeis na modelagem 

dos processos a fim de reduzir os custos de implantação de projetos de BPM, passando por 

metodologias de revisão ágil e constante dos processos para mantê-los adequados aos objetivos 
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estratégicos, até à implantação de uma arquitetura de tecnologia da informação que implique 

em uma maior celeridade e adaptabilidade de todo o ciclo de vida BPM. 

Pode-se imaginar a aplicação de princípios ágeis nas diversas fases do ciclo de vida BPM, 

através de metodologias que busquem os benefícios de uma gestão mais ágil com uma maior 

eficiência em cada uma das etapas desenvolvidas no gerenciamento dos processos. 

Rosing et. al (2015) afirma que não se pode esperar que o BPM ágil seja a resolução de 

todos os problemas do gerenciamento de processos, entretanto ele pode fornecer formas de 

trabalho adequadas para as circunstâncias em que os requisitos de negócio e dos clientes mudam 

frequentemente ou onde outras condições de incerteza forçam a organização a desenvolver 

novas capacidades, serviços ou sistemas.  

O termo �BPM ágil� utilizado neste trabalho não representa uma nova teoria, paradigma ou 

conceito independente, mas apenas um conjunto de ideias e metodologias a serem consideradas 

no próprio desenvolvimento metodológico do BPM, que se apoiem nos princípios e ideias ágeis. 

1.2 Motivação 

Uma primeira passagem pelo tema traz a percepção que a aproximação entre os princípios 

ágeis e o gerenciamento de processos de negócio pode proporcionar resultados satisfatórios à 

organização. Mas o que tem sido produzido na comunidade acadêmica para materializar estes 

benefícios? Quais etapas do ciclo BPM devem ser trabalhadas de forma ágil? Quais dificuldades 

serão encontradas pelo caminho da adoção de práticas ágeis em BPM? Essas são algumas das 

perguntas que precisam ser respondidas para sairmos do espaço da percepção para as bases das 

evidências dos resultados. 

Buscou-se então eliminar as lacunas até o estabelecimento de um panorama geral a respeito 

das abordagens ágeis em BPM através de estudos encontrados na literatura que apresentem 

propostas para implantações de ciclo de vida ágil do gerenciamento de processos de negócio, 

procurando apresentar um caminho de evolução das práticas atuais de BPM.  

O método de pesquisa escolhido para buscar as respostas pretendidas foi a revisão 

sistemática da literatura. Este método foi escolhido seu caráter exploratório, que, como será 
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detalhado mais adiante neste trabalho, apresenta-se extremamente útil em avaliações de áreas 

de conhecimento ainda não consolidadas. 

Complementando a motivação pessoal para a realização deste trabalho, segue um relato do 

autor, fruto de sua experiência profissional: 

�Há quase oito anos trabalho em uma das maiores empresas do país. Pelo seu tamanho, 

complexidade e heterogeneidade das pessoas, toda iniciativa que busca, de alguma maneira, 

alterar as formas de realizar o trabalho desenvolvido pelos seus funcionários sofre uma forte 

resistência motivada, talvez, pelo desconforto de se desviar da rotina conhecida ou pelo receio 

de evidenciar que algo não está sendo realizado da melhor maneira possível. Esse tipo de ação 

normalmente surge e é desenvolvida por setores e equipes que estão distantes da realidade da 

maioria dos empregados e acaba, muitas vezes, consumindo recursos consideráveis em 

projetos complexos e pesados de reestruturação de processos que na fase final de implantação 

se mostram inaplicáveis e, portanto, incapazes de superar as resistências encontradas pelo 

caminho. Entendo ser evidente que inciativas deste tipo precisam ser pensadas de forma 

diferente do habitual, buscando se aproximar da realidade do dia-a-dia da empresa e ser 

construída em partes mais simples que evitem a ingrata surpresa de descobrir o seu fracasso 

após longos meses de desperdício de tempo e dinheiro no seu desenvolvimento.� 

1.3  Objetivo 

O objetivo desta pesquisa é obter uma visão das iniciativas desenvolvidas para implantação 

de um gerenciamento de processos de negócio mais ágil em todo o seu ciclo de vida e entender 

como o tema tem sido considerado pela comunidade acadêmica em geral para buscar 

contribuições de ordem prática ao desenvolvimento das metodologias BPM.  

Para atingir o objetivo central da pesquisa, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: 

• Identificar quais os problemas as abordagens ágeis em BPM se propõem a resolver; 

• Mapear em quais fases do ciclo BPM as abordagens ágeis se aplicam; 

• Conhecer as formas de aplicação de BPM ágil e identificar as suas principais 

características; 

• Conhecer as arquiteturas de sistema e as ferramentas utilizadas no BPM ágil; 
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• Mapear quais são os benefícios da sua utilização; 

• Identificar os desafios para implantação das abordagens ágeis em BPM. 

1.4  Estrutura da dissertação  

A dissertação está estruturada em sete capítulos. Este primeiro capítulo, a introdução, 

apresentou o contexto de aplicação da pesquisa, a motivação e os objetivos (geral e específicos) 

deste trabalho, iniciando a discussão sobre o tema proposto. 

O capítulo 2, a revisão da literatura, discorre sobre os conceitos teóricos da evolução da 

gestão de processos até o BPM, os métodos ágeis e a sua aplicação na gestão de projetos como 

base para compreender a temática abordada neste trabalho. 

O terceiro capítulo é dedicado à metodologia de pesquisa, apresentando a classificação da 

pesquisa quanto à sua natureza e objetivos, à abordagem o aos procedimentos do método, e à 

natureza dos dados. Também é apresentado o desenho da pesquisa desenvolvida. 

O capítulo 4 apresenta os resultados preliminares da revisão sistemática, como a 

distribuição dos estudos selecionados entre as fontes de busca, ano de publicação e país de 

origem, além das considerações acerca da avaliação da qualidade dos trabalhos.  

No quinto capítulo, os trabalhos são distribuídos em tipos de abordagem, de acordo com 

uma classificação definida a partir das características em comum entre os estudos primários 

selecionados. 

O sexto capítulo se concentra nas respostas às questões de pesquisa, apresentando as 

evidências e sínteses para cada uma delas.  

No capítulo 7, das considerações finais, é feita a conclusão da pesquisa, destacadas as 

limitações da pesquisa e apresentadas propostas de trabalhos futuros. 
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2  Revisão da literatura 

Este capítulo apresenta a base teórica dos assuntos abordados na pesquisa. Serão 

apresentados conceitos e informações sobre a evolução da gestão de processos até o BPM, os 

métodos ágeis e a sua aplicação na gestão de projetos. 

2.1  Evolução da gestão de processos 

A literatura divide normalmente a evolução da gestão de processos em três ondas que se 

desenvolveram cronologicamente desde a metade do século passado até os tempos atuais. A 

seguir, os modelos de gestão que representam cada uma destas tendências são apresentados. 

2.1.1  Primeira onda � gestão da qualidade total 

A primeira onda de evolução da gestão de processos surgiu a partir dos conceitos da Gestão 

da Qualidade Total (TQM) � Total Quality Management. O TQM é um sistema administrativo 

aperfeiçoado no Japão, a partir de ideias desenvolvidas nos EUA e introduzidas no país asiático 

logo após a Segunda Guerra Mundial (CAMPOS, 2004). 

Um dos principais difusores das ideias de gestão e controle de qualidade no Japão foi 

Deming, que apresentou os conceitos a altos executivos japoneses no início dos anos de 1950. 

Para ele, a qualidade define-se a partir das necessidades atuais do consumidor, o que exige 

constantes alterações nas especificações de qualidade da organização em virtude da permanente 

mudança de necessidades dos clientes (DEMING, 1990).  

Deming estabeleceu quatorze princípios de gestão para obtenção da qualidade total, que na 

sua visão se aplicam indistintamente a organizações pequenas e grandes, tanto da indústria de 

serviços quanto na de transformação ou a qualquer divisão de uma empresa (DEMING, 1990): 
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• Constância de propósitos para a melhoria do produto e do serviço: sempre buscar a 

melhoria do produto ou serviço através da alocação de recursos para um planejamento 

de longo prazo, pesquisa e formação; 

• Adoção da nova filosofia: é preciso pensar de forma alinhada à evolução da economia, 

eliminando obstáculos à competição da indústria criados por regulamentação, evitando 

a tolerância aos níveis de erros e falhas anteriormente aceitos e capacitando os 

empregados de forma adequada para que entendam a importância e o propósito de seu 

trabalho; 

• Eliminação da dependência da inspeção em massa: é necessário construir a qualidade 

do produto desde os primeiros estágios, eliminando a necessidade de inspeção 

dispendiosa e ineficaz da totalidade dos produtos; 

• Não aprovar orçamentos apenas com base no preço: deve-se adotar a política de adquirir 

ferramentas e outros equipamentos buscando minimizar o custo líquido por hora de vida 

útil, e não olhar apenas para o menor preço imediato; 

• Melhora constante do sistema de produção e de serviço: promover a melhoria contínua 

nos métodos de teste, e uma compreensão ainda melhor das necessidades do cliente e 

das formas que ele utiliza o produto; 

• Treinamento: manter a administração treinada para conhecer toda a empresa, desde o 

recebimento de materiais até o cliente;  

• Liderança: a função da administração não é supervisionar, e sim liderar. A 

administração deve trabalhar as fontes de melhora, o que se tem intenção de melhorar 

em termos de qualidade do produto ou do serviço e a tradução desta intenção para o 

projeto e produto final;  

• Afaste o medo: um conhecimento novo introduzido na empresa talvez revele alguma de 

nossas fraquezas. Todavia, devemos recebê-lo da melhor maneira possível, pois pode 

nos ajudar a executar um trabalho de qualidade superior.  

• Integração entre os diversos departamentos: todo o pessoal de pesquisa, projetos, 

aquisição de insumos vendas e recebimento de materiais precisa enxergar o 

departamento de produção e montagem como cliente e compreender a necessidade de 
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entregar produtos e serviços com qualidade. Para isso é preciso conhecer o seu trabalho 

e as suas dificuldades. 

• Elimine lemas e metas para a mão-de-obra: exortações e cartazes podem geram 

frustação e ressentimentos, passando aos operários o sentimento de que a administração 

não tem consciência das dificuldades que existem no seu serviço. 

• Suprima as quotas numéricas para a mão de obra: fatalmente, a pressão dos colegas fará 

aqueles que trabalham acima da meta limitar-se a quota estabelecida e os demais não 

conseguem atingir o coeficiente proposto. É necessário substituir as quotas pela 

liderança.  

• Remoção das barreiras que privam as pessoas do orgulho pelo trabalho bem executado: 

alterar as metas dos operários de números absolutos para a qualidade e abolir a avaliação 

anual de desempenho ou de mérito do pessoal da administração e da engenharia;  

• Estimule a formação e o aprendizado: uma organização precisa de profissionais 

competentes que se aprimorem continuamente através de formação adequada;  

• Iniciativa para transformação: é necessário engajar todos da empresa no processo de 

transformação.  

Outro nome importante no desenvolvimento do TQM foi Joseph Juran. Juran (1998) definiu 

três processos gerenciais necessários para atingir os resultados esperados da gestão da 

qualidade. Estes processos ficaram conhecidos como trilogia da qualidade (JURAN, 1998):  

1. Planejamento da qualidade: esse processo determina quem são os clientes e quais são 

suas necessidades. Em seguida, desenvolve os planos de produtos e processos para 

responder a essas demandas. Juran (1998) dividiu o processo de planejamento em uma 

sequência de etapas:  

• Estabelecer as metas de qualidade; 

• Identificar quem são os clientes da organização;  

• Identificar as necessidades dos clientes;  

• Determinar as características necessárias para que o produto atenda as necessidades 

dos clientes;  

• Desenvolver processos capazes de produzir as características necessárias do 

produto;  
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• Transferir o planejamento para toda organização. 

  

2. Controle da qualidade: após as melhorias terem sido realizadas, um novo nível de 

desempenho foi alcançado. Nesse momento é importante estabelecer novos controles 

para evitar que o nível de desempenho sofra uma deterioração para o nível anterior ou 

um ainda pior. Essa é a importância do processo de controle da qualidade, que possui as 

seguintes etapas: 

• Avaliar o desempenho atual da qualidade;  

• Comparar o desempenho atual com as metas estabelecidas;  

• Atuar nas diferenças encontradas. 

3. Aperfeiçoamento da qualidade: busca mobilizar recursos de uma empresa de modo a 

tornar a melhoria da qualidade parte integrante da sua gestão. Para a maioria das 

empresas e gestores, a melhoria anual de qualidade não é apenas uma nova 

responsabilidade, como também é uma mudança radical no estilo de gestão e na cultura 

da empresa. O processo segue a sequência a seguir: 

• Comprovar a necessidade de melhoria; 

• Estabelecer a infraestrutura; 

• Identificar os projetos de melhoria; 

• Estabelecer equipes de projeto; 

• Disponibilizar as equipes com recursos, treinamento e motivação para diagnosticar 

as causas anda determinar os remédios;  

• Estabelecer controles para manter os ganhos; 

Wood Jr. e Uldan (1994), baseado nos trabalhos de Wilson (1992) e Harari (1993), 

apresentam algumas críticas de ordem prática ao TQM, das quais se destacam: a criação de uma 

burocracia interna paralela para apoiar a sua implantação, foco muitas vezes na imagem e não 

em fatos e resultados, e nos processos internos � conhecidos e visíveis � e não necessariamente 

nos mais críticos.  

Na prática, o objetivo da gestão da qualidade era a padronização e análise rígida dos 

processos de trabalho para obter uma melhoria contínua dos mesmos, concentrando em 

atividades mais operacionais, que podem ter um menor impacto na gestão do negócio, apesar 

de trazer mudanças rápidas na rotina de algumas áreas (SANTOS, 2008). 
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2.1.2  Segunda onda � Reegenharia, Lean e Six sigma 

2.1.2.1 Reengenharia 

A segunda onda da gestão de processos surgiu na década de 1990, através dos conceitos de 

reengenharia dos processos, disseminados principalmente por Thomas Davenport e Michael 

Hammer (SANTOS, 2008).  

Hammer e Champy (1994) definiram reengenharia como a reestruturação radical dos 

processos, com o objetivo de alcançar melhorias drásticas nos indicadores de desempenho. 

Segundo Santos (2008), a base da reengenharia é o redesenho dos processos, a partir da análise 

das melhores práticas de mercado, buscando uma visão multifuncional que integre as diversas 

áreas da empresa. Para Davenport (1994) a reengenharia busca resultados mais expressivos 

quando comparada às abordagens de melhoria continua. 

As mudanças proporcionadas pela reengenharia tinham grande impacto no negócio, 

exigindo um tempo maior de implantação e aumentando os riscos. Desta forma, muitos projetos 

falharam, afetando a credibilidade quanto ao sucesso dos trabalhos de implantação da 

reengenharia nas organizações (SANTOS, 2008).  

2.1.2.2 Lean 

Outra abordagem que se desenvolveu de forma considerável ao longo da segunda onda da 

gestão de processos foi o Lean, na tentativa de tornar as empresas apoiadas na produção em 

massa mais competitivas frente às novas necessidades do mercado surgidas a partir dos anos 80 

(GONÇALVES, 2009). Entretanto, as ideias do Lean Production surgiram ainda na década de 

50 no Japão, a partir do trabalho desenvolvido por dois engenheiros da Toyota Motor Company, 

Taiichi Ohno e Shigeo Shingo, que criaram o sistema de produção da Toyota (TPS � Toyota 

Production System), com o objetivo de reduzir desperdícios na produção, através de dois pilares 

de sustentabilidade: Just in Time e o Jidoca (GONÇALVES, 2009).   

O Just in Time preconiza a produção somente daquilo que o cliente solicite, quando e na 

quantidade solicitada, em função da escassez de recursos e da limitação do mercado. 
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(GONÇALVES ARANTES, 2008). Desta forma, cada processo produz apenas a demanda do 

processo seguinte, otimizando os estoques da fábrica. 

O Jidoka (�automação com inteligência humana�) se baseia na qualidade ao longo da linha 

de produção. Sempre que é detectado um defeito, as linhas de produção são interrompidas, 

corrige-se a situação e só depois se inicia novamente o processo, assegurando assim um eficaz 

controle de qualidade (ALMEIDA MURÇA, 2012). Obtém-se dessa forma, uma redução 

considerável no desperdício e na repetição de problemas de produção. 

Ohno, um dos responsáveis pela criação do sistema TPS, apresenta os sete tipos de 

desperdícios combatidos pelo Lean (OHNO, 1997):  

• Transporte: deslocamentos do produto por distâncias maiores que o necessário;  

• Estoque: armazenamento de uma maior quantidade de componentes ou produtos do 

que o demandado pelo cliente no momento;  

• Movimento: movimentos desnecessários de pessoas nos processos produtivos; 

• Espera: tempo ocioso causado por pessoas, equipamentos ou informações não 

disponíveis no momento adequado; 

• Processamento: esforço adicional desnecessário sem agregar valor ao cliente; 

• Produção: produzir antecipadamente os produtos, mesmo sem demanda atual, caso 

sejam requisitados no futuro;  

• Defeitos: processo com falhas, que causam retrabalho de produção.   

Womack e Jones (2003) apresentam cinco princípios da filosofia lean: especificar o valor 

requerido pelo cliente, eliminar atividades que não agregam valor, implantar o fluxo contínuo, 

deixar o cliente puxar cada etapa da produção e apoiar a melhoria contínua.  

Moura (2015) alerta que o lean pode incorrer no erro de focar apenas nos fluxos de valor 

internos à empresa e não levar em conta as restrições externas de mercado, levando a 

organização a buscar melhorias cada vez mais profundas em seus processos internos, quando 

talvez a prioridade naquele momento fosse aumentar o seu volume de vendas, por exemplo. 
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2.1.2.3 Six Sigma 

Ainda considerado como parte integrante da segunda onda da gestão de processos, é 

importante destacar o Six Sigma. O modelo surgiu em meados dos anos 1980 quando a empresa 

norte-americana Motorola enfrentava problemas com um modelo de negócios que não havia 

sido projetado para a satisfação dos clientes (LARSON, 2003). Segundo o autor, �a maioria das 

operações administrativas e de serviço eram vítimas de um sistema baseado em uma gestão 

apática e que produzia trabalhadores desinteressados�. Além disso, existia uma grande 

burocracia interna que não se traduzia em benefícios aos clientes. Nesse momento, a Motorola 

enfrentava a ameaça da concorrência japonesa na indústria eletrônica e era necessário fazer 

melhorias drásticas em seus níveis de qualidade (HARRY; SCHROEDER, 2000). 

A Motorola enviou um grupo de gerentes seniores e executivos para visitar o Japão e estudar 

métodos operacionais e níveis de qualidade do produto. Eles puderam observar o programa 

japonês para o envolvimento dos trabalhadores e formação de equipes, com foco na melhoria 

das operações e a satisfação dos clientes (LARSON, 2003). Em 1987, a empresa lançou um 

programa com objetivo de reduzir os defeitos dos produtos para 3,4 defeitos por milhão de 

oportunidades (seis sigma) até o ano de 1991, utilizando o modelo six sigma como base 

(FERNANDES; ABREU, 2012). Esse nível de qualidade equivale a um rendimento de 

99,9997% de resultados isentos de defeitos.  

Cavanagh et al. (2000) define Six Sigma como uma metodologia que visa maximizar o 

sucesso organizacional, conduzido pela capacidade de compreender as necessidades dos 

consumidores, utilizando análises estatísticas, e com foco na melhoria e reengenharia dos 

processos de negócio. Ainda segundo os autores, em alguns aspectos a evolução do Six Sigma

remonta a um renascimento do movimento TQM e que isso poderia induzir àqueles que 

desistiram do modelo da qualidade total a imaginar o Six Sigma como uma tentativa de reviver 

aquele modelo. Todavia, o autor afirma que este movimento apresenta uma nova visão e 

bastante aperfeiçoada frente ao TQM.  

Os objetivos do six sigma podem variar de acordo com os objetivos de melhoria da 

organização (FERNANDES; ABREU, 2012): 

• Redução de custos; 

• Melhoria da produtividade; 

• Crescimento de fatia de mercado; 
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• Retenção de clientes; 

• Redução de tempo de ciclo; 

• Redução de defeitos; 

• Mudança cultural para a qualidade; 

• Excelência no desenvolvimento de produtos e serviços. 

Moura (2015) destaca que o six sigma �tende a supervalorizar a análise estatística, buscando 

situações que envolvem medição e análise de dados numéricos e deixando de atentar para 

situações aonde a melhoria vem mais rápido por meios mais simples� e que apesar de ser uma 

metodologia muito eficaz, a literatura também apresenta algumas limitações e críticas, como a 

incompatibilidade com algumas áreas de produção e altos custos iniciais para implantação. 

  

2.1.3  Terceira onda � gerenciamento de processos de negócios 

(BPM) 

A partir dos anos 2000, surge uma terceira onda da gestão de processos, que busca integrar 

tanto os conceitos da melhoria contínua como os conceitos da reengenharia, através de 

programas contínuos de gestão e com a utilização cada vez mais forte da tecnologia para auxiliar 

no mapeamento, execução e no monitoramento do desempenho dos processos (SANTOS, 

2008).  Nesse contexto, ganharam força os conceitos de Gerenciamento de Processos de 

Negócio (BPM) � Business Process Management em inglês.  

De acordo com a ABPMP (2013), BPM é uma disciplina gerencial com o objetivo de atingir 

resultados consistentes e alinhados às metas estratégicas da organização, através do 

gerenciamento de processos voltado para sua identificação, desenho, execução, documentação, 

medição, monitoramento e melhoria contínua. 

Podemos encontrar na literatura distintas definições de sequências de atividades ou de ciclos 

para a implantação do BPM. Todavia, apesar das diferenças encontradas entre as abordagens 

sobre o tema, quase a sua totalidade é baseada no ciclo PDCA de Deming. 
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Figura 1 - Ciclo PDCA.

Fonte: Bertucci (2015).

Neste trabalho, foi adotado como ciclo de referência, aquele exemplificado pela Associação 

dos Profissionais de Gerenciamento de Processos de Negócio (ABPMP) � Association of 

Business Process Management Professionals � para um ciclo típico de processos de 

comportamento previsível, que estabelece as seguintes fases para o ciclo BPM (ABPMP, 2013): 

Figura 2 � Ciclo BPM.

Fonte: BPM CBOK (2013).

• Planejamento: nesta fase, deve-se buscar compreender as estratégias futuras da 

organização buscando adequá-la à real necessidade de mercado do negócio, aplicação 

de técnicas de análise do ambiente interno e externo e de priorização de processos 

(BRODBECK; GALLINA, 2007). Deve-se obter um diagnóstico do funcionamento dos 

processos para determinar como o projeto de gerenciamento de processos de negócio 

poderá ser desenvolvido na empresa.  
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• Análise: nesta etapa é importante identificar a arquitetura do processo, o fluxo de 

informação e a definição do seu escopo. Busca-se uma descrição detalhada e medições 

de desempenho dos processos de negócio (BRODBECK; GALLINA, 2007).   

• Desenho: A fase de projeto compreende a modelagem, manipulação e redesenho de 

processos. Esta abrange as atividades, regras, participantes, interações e 

relacionamentos, e inclui a fixação das métricas de acompanhamento dos processos 

(SMITH; FINGAR, 2003);  

• Implementação: esta fase garante que todos os participantes irão desempenhar seu papel 

no processo, sejam pessoas, sistemas, organizações e processos (SMITH; FINGAR, 

2003); Brodbeck e Gallina (2007) destacam a importância da definição de atividades, 

tarefas, responsáveis e prazos. 

• Monitoramento e Controle: segundo Baldan et al. (2007), esta fase consiste no 

acompanhamento do processo implantado, através da monitoração e controle da 

execução de instâncias de processo. Brodbeck e Gallina (2007) afirmar que é neste 

momento que se promove uma avaliação dos indicadores de desempenho do processo, 

onde se verifica o alinhamento do novo processo às estratégias da organização. Smith e 

Fingar (2003) destacam que a fase de monitoramento e controle se aplica tanto aos 

processos, quanto aos sistemas de gerenciamento de processos sobre o qual estes 

trabalham. 

• Refinamento: engloba o processo de análise dos resultados do processo, de modo a 

promover revisões do processo que está sendo executado (BALDAN et al., 2007). Nesta 

fase o sistema de gerenciamento de processos pode identificar �gargalos� e 

inconsistências no processo, no âmbito global da organização, sugerindo ajustes, com 

ou sem a intervenção humana (SMITH; FINGAR, 2003). 

O ciclo metodológico adotado por Baldan (2007) é apresentado na figura 3: 
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Figura 3 � Ciclo BPM

Fonte: Adaptado de Baldan (2007).

2.1.3.1 Notação para representação dos processos 

A representação dos processos é peça fundamental no desenvolvimento das diversas fases 

do ciclo BPM, desde as etapas de desenho e modelagem até no auxílio ao controle e 

refinamento. Alguns padrões de representação dos processos são utilizados em BPM, como 

UML, IDEF e EPC, todavia, a notação BPMN � Business Process Modeling Notation � tem se 

tornado efetivamente o padrão mais utilizado para modelagem de processos, contando 

atualmente com inúmeras ferramentas compatíveis com as suas especificações. 

A notação BPMN é mantido pelo OMG (Object Management Group), e tem o objetivo de 

fornecer uma notação facilmente compreensível por todos os usuários de negócios, desde os 

analistas de negócios, os desenvolvedores de tecnologia de suporte a execução dos processos e 
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os gestores de processos, eliminando a lacuna entre o desenho dos processos de negócios e a 

sua implementação (OMG, 2011). BPMN constrói os diagramas de processos de negócio a 

partir de elementos gráficos escolhidos com o objetivo de criar um mecanismo simples para a 

elaboração de modelos de processos de negócios e ao mesmo tempo ser capaz de lidar com a 

complexidade inerente aos processos de negócios (WHITE, 2004). BPMN permite a 

especificação dos fluxos de processo em um nível de detalhamento próximo do ambiente real e 

facilita as análises necessárias para a preparação da versão inicial do processo ou melhorias a 

serem realizadas (PEREIRA, 2008). A figura 4 apresenta um exemplo de processo modelado 

com a notação BPMN. 

Figura 4 � Exemplo de modelagem com BPMN.

Fonte: Cruz (2013).

2.2  Gestão ágil 

Segundo Highsmith (2004), �agilidade é a habilidade simultânea para criar e responder às 

mudanças em um ambiente de negócios turbulento�. A partir desta definição, pode-se 

caracterizar uma gestão ágil, aquela que se propõe a aplicar métodos e prover uma estrutura 

organizacional capaz de atingir os objetivos da organização de forma eficiente e com 

flexibilidade para adaptar-se às mudanças de cenário interno e externo. 

O conceito de agilidade emergiu das ideias do agile manufacturing na década de 90, a partir 

do entendimento de que a vantagem competitiva é marcada pela ideia-chave de resposta rápida 

às solicitações do mercado (JAGDEV; BROWNE, 1998). Estas ideias tiveram um grande 

desenvolvimento na área de engenharia de software até se propagaram para gestão de projetos 
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em geral. Vários métodos foram desenvolvidos com aplicações nos mais variados segmentos 

da indústria de manufatura e de serviços. 

  

2.2.1  Manifesto ágil 

Um encontro em Utah, em fevereiro de 2001, reuniu dezessete especialistas da área de 

tecnologia da informação que buscavam alternativa aos pesados processos de desenvolvimento 

de software dirigidos à documentação (HIGHSMITH, 2001), tradicionalmente adotados. O 

resultado dessa reunião foi a publicação do Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de 

Software. A essência do movimento pode ser expressa em dois objetivos: entregar inovações 

em produtos aos clientes e criar um ambiente de trabalho onde as pessoas sintam-se ansiosas 

para trabalhar todos os dias (HIGHSMITH, 2004). O Manifesto declara (agilemanifesto.org): 

Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-o 
nós mesmos e ajudando outros afazerem o mesmo. Através deste trabalho, 
passamos a valorizar:  

• Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas; 
• Software em funcionamento mais que documentação abrangente; 
• Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos; 
• Responder a mudanças mais que seguir um plano. 

Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à 
esquerda. 

Foram definidos, pelos autores, doze princípios na busca por novas metodologias de 

desenvolvimento de software capazes de atender aos objetivos e valores ágeis 

(agilemanifesto.org): 

• A prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de 

software com valor agregado.  

• Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. 

Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para 

o cliente.  

• Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos meses, 

com preferência à menor escala de tempo.  

• Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por 

todo o projeto.  
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• Construa projetos em torno de indivíduos motivados.  Dê a eles o ambiente e o 

suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho.  

• O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe 

de desenvolvimento é através de conversa face a face.  

• Software funcionando é a medida primária de progresso.  

• Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, 

desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante 

indefinidamente.  

• Contínua atenção à excelência técnica e ao bom design aumenta a agilidade.  

• Simplicidade - a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado - é 

essencial.  

• As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto 

organizáveis.  

• Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então 

refina e ajusta seu comportamento de acordo. 

Esse movimento, iniciado na comunidade de desenvolvimento de software, foi conectado a 

outros movimentos relacionados nas áreas da indústria de manufatura, construção e 

aeroespacial, e foi posteriormente estendido para dar origem a gestão ágil de projetos 

(HIGHSMITH, 2004).  

2.2.2  Gerenciamento ágil de projetos 

Os métodos tradicionais de gerenciamento de projetos não são eficientes quando o ambiente 

é caracterizado por elevado nível de incertezas, com equipes reduzidas, e com uma interação 

considerável entre os membros da equipe de projetos e os clientes (CONFORTO, 2009). Chin 

(2004) argumenta que em um ambiente onde as incertezas e mudanças prevalecem, um maior 

envolvimento da equipe de projeto e o uso de técnicas simplificadas com foco na autogestão 

são mais eficazes, o que caracterizaria um gerenciamento ágil de projetos. 

Chin (2004) apresenta as principais diferenças entre as características da abordagem 

tradicional e ágil do gerenciamento de projetos, que podem ser visualizadas no quadro 1: 
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Quadro 1 - Características do Gerenciamento de Projetos Tradicional x Ágil.

Tópico Gerenciamento Tradicional de Projetos Gerenciamento Ágil de Projetos 

Objetivo principal 
Orientado por atividade e centrado em 
processo; 

Orientado por produto e centrado 
em pessoas; 

Tipo de projeto Estáveis e com baixo nível de mudanças. 
Projetos com mudanças 
constantes e que precisam de 
respostas rápidas. 

Tamanho 
Aplicável a todos os tamanhos de projeto. 
Mais efetivo em projetos de longa 
duração; 

Aplicável a projetos de todos os 
portes. Mais efetivo a projetos 
pequenos (5 a 10 pessoas). 

Gerente de 
projeto 

Controle total do projeto; 
Papel de facilitador ou 
coordenador. 

Equipe de projeto 
Atuação com papéis claros e bem 
definidos; 

Atuação colaborativa em todas as 
fases do projeto. 

Cliente 
Participa das fases iniciais de requisitos e 
das validações do produto; 

Deve ser parte integrante da 
equipe de projeto. 

Planejamento 
Detalhado. Os envolvidos não participam 
da elaboração do planejamento e sim da 
sua validação; 

Curto. Com participação efetiva 
de todos os participantes na 
elaboração do planejamento. 

Arquitetura 
Definida com foco em todo o projeto e na 
reusabilidade; 

Aplicação de design simples. 
Evolui junto com o projeto e 
baseia-se na refatoração.  

Modelo de 
desenvolvimento 

Cascata, espiral e iterativo; Iterativo e incremental. 

Comunicação Formal; Informal; 

Controle de 
Mudanças 

Processo formal de identificação e 
aprovação entre os envolvidos. 
Incorporação de novos requisitos pode ser 
cara e lenta; 

Dinâmico e com rapidez de 
incorporação nas iterações. 

Fonte: Adaptado de Chin (2004).

Highsmith (2004) define o Gerenciamento Ágil de Projetos como �um conjunto de 

princípios, valores e práticas que auxiliam a equipe de projetos a entregar produtos ou serviços 

em um ambiente desafiador�. O autor define seis princípios (apresentados na figura 5) baseados 

nos valores do Manifesto Ágil, que visam ajudar as equipes a definir quais práticas são mais 

adequadas, gerar novas práticas quando necessárias, avalia-las e implementá-las de maneira 

ágil. 
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Figura 5 � Princípios do gerenciamento ágil de projetos.

Fonte: Adaptado de Highsmith (2004).

Um fator destacado por Hass (2003) quanto ao desenvolvimento ágil é a importância da 

interação e compartilhamento de informações entre os envolvidos. A autora afirma que 

melhores resultados podem ser atingidos com a troca de experiência entre as equipes e os 

processos podem ser mais efetivos a partir de uma maior aproximação entre gerentes, equipe 

operacional e clientes. Hass (2003) alerta ainda que a responsabilidade pelo gerenciamento do 

desenvolvimento ágil é de todos os envolvidos e que atribuir este papel de responsabilidade é 

um fator importante para a manutenção da motivação das pessoas. 

Foram criados diversos métodos de gerenciamento ágil de projetos, baseados nos valores e 

princípios ágeis. Nesse trabalho serão destacados dois deles, que figuram entre os mais 

conhecidos e utilizados: scrum e XP.  

2.2.2.1  XP 

O XP, ou Extreme Programing, foi criado para gestão de projetos no ambiente da 

engenharia de software, mas os seus princípios podem ser adaptáveis a outras áreas. O conjunto 

de práticas que formam o XP foram utilizadas em conjunto pela primeira vez em 1996 por Kent 

Beck, no sistema de gestão de Chrysler, fundindo ideias desenvolvidas desde a década anterior 
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como refatoração, programação em par, mudanças rápidas, feedback constante do cliente, 

desenvolvimento iterativo e testes constantes (TELES, 2004). 

Segundo Dantas (2003), os processos tradicionais assumem que o custo das mudanças 

cresce exponencialmente ao longo do desenvolvimento, justificando a necessidade de uma fase 

de planejamento mais detalhada, enquanto o XP recomenda não perder tempo buscando 

antecipar mudanças e aposta na simplicidade como forma de acomodar as alterações 

necessárias. 

XP propõe a aplicação de 12 práticas de desenvolvimento de software (BECK, 2000): 

• Planejamento: após o cliente descrever as estórias (user stories) sobre as 

funcionalidades desejadas do sistema, os programadores interagem com o cliente e 

discutem as diferentes tecnologias e arquiteturas para o sistema, estabelecem as 

estimativas de prazo e prioridades de cada tarefa. 

• Pequenas entregas: produzir e liberar versões novas em um ciclo muito curto de um 

sistema simples e funcional. 

• Metáfora: manter uma visão compartilhada do funcionamento do sistema inteiro. 

Isto serve de base para o estabelecimento dos padrões de codificação. 

• Projeto simples: o sistema deve ser projetado de forma mais simples possível. A 

complexidade extra deve ser evitada e removida. 

• Testes: os testes são escritos continuamente, funcionando como um guia para o 

desenvolvimento com qualidade da aplicação. 

• Refatoramento: revisar e reestruturar o sistema para remover a redundância, 

melhorar a comunicação, simplificar ou adicionar flexibilidade. 

• Programação em pares: todo código deve ter a participação de dois programadores, 

para garantir uma maior qualidade do software.  

• Propriedade coletiva: todos os desenvolvedores podem mudar todo o código em 

qualquer lugar no sistema em qualquer momento, quando julgarem necessário. 

• Integração continua: manter as novas funcionalidades sempre integradas ao sistema, 

garantindo uma versão executável do sistema e evitando preocupações futuras. 

• 40 horas semanais: como regra geral, trabalhe 40 horas na semana. Evite trabalhar 

fora do tempo estipulado para não afetar a produtividade e motivação da equipe. 
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• Presença do cliente: incluir ao menos um cliente na equipe, disponível o tempo todo, 

para garantir a comunicação direta com os desenvolvedores. 

• Padrões de codificação: os desenvolvedores escrevem o código de acordo com as 

regras adotadas por todo o grupo. 

Um ponto importante a se destacar é a respeito da documentação do projeto. Segundo 

Ambler (2002), XP pressupõe a minimização ao máximo desta documentação, assumindo que 

o sistema sempre será mantido pela equipe que o desenvolver. McBreen (2002) afirma que 

apesar de alguns desenvolvedores sêniores insistirem na necessidade dos registros para a 

passagem de serviço a novas equipes de suporte, não é razoável imaginar que uma 

documentação explicativa realmente irá ajudar nesta tarefa complexa. 

2.2.2.2 Scrum 

O Scrum foi criado por Ken Schwaber e Jeff Sutherland em 1996.  Udo e Koppensteiner 

(2003) afirmam que o scrum se destaca dos demais métodos ágeis pela maior ênfase dada ao 

gerenciamento do projeto, sem especificar as técnicas de desenvolvimento, que são definidas 

em cada caso pelos programadores. 

Os princípios do scrum, de acordo com Schwaber (2002), são: a utilização de equipes 

pequenas de trabalho, buscando a maximização da comunicação e da troca de conhecimento 

tácito e informal e minimização de overhead; a adaptação às solicitações de mudanças técnicas 

ou do cliente, assegurando a entrega do melhor software possível; entregas frequentes de 

versões que podem ser testadas, ajustadas, executadas, documentadas e liberadas para 

produção; a divisão do trabalho e das responsabilidades da equipe de projeto em pequenas 

entregas; e a habilidade em entregar um software pronto quando da necessidade do cliente ou 

do negócio. 

Na fase inicial do projeto, os desenvolvedores e usuários (clientes) definem juntos a lista de 

requisitos da aplicação (backlog da aplicação), além do cronograma de entrega de resultados, 

os custos estimados do projeto, as ferramentas de trabalho e os integrantes das equipes.  
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A construção da aplicação, ou projeto, se dá a partir de ciclos. Cada ciclo de 

desenvolvimento, ou sprint, deve durar no máximo 30 dias. Durante estes sprints, são realizadas 

reuniões diárias de aproximadamente 15 minutos, com toda a equipe, para acompanhar o 

progresso das atividades. 

Ao final de cada sprint, uma versão executável da aplicação é apresentada ao cliente, e após 

a realização dos testes, os defeitos e problemas reportados são direcionados ao backlog do 

projeto, para correção no próximo ciclo. 

Scrum enfatiza os mecanismos de gerência do projeto enquanto XP foca em técnicas de 

desenvolvimento. Como consequência, alguns autores sugerem o uso conjunto das duas 

abordagens (Dantas, 2003). 

Este capítulo apresentou a base teórica para a realização da pesquisa, partindo da evolução 

dos conceitos e práticas de gerenciamento de processos ao longo das últimas décadas até a 

introdução dos princípios e métodos da gestão ágil de projetos. Sugere-se, desta forma, a fusão 

destes conceitos como a nova etapa do desenvolvimento do BPM, o que será investigado ao 

longo deste trabalho. 
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3  Metodologia da pesquisa 

Este capítulo apresenta a metodologia de pesquisa utilizada e a sua classificação quanto 

à natureza, tipo de método, natureza dos dados e objetivo. Além disso, descreve todas as etapas 

desenvolvidas durante a realização do trabalho. 

3.1  Revisão sistemática da literatura 

A pesquisa foi desenvolvida através da aplicação do método de revisão sistemática da 

literatura (RSL), na busca por trabalhos que possibilitem responder as questões de pesquisa 

necessárias à concretização dos objetivos propostos neste trabalho. 

A revisão sistemática da literatura é um método moderno para avaliação de um conjunto 

de dados de forma simultânea (ATALLAH; CASTRO, 1998). Os autores definem o método 

como um estudo secundário que reúne estudos semelhantes, os quais são avaliados 

criteriosamente. 

De forma mais detalhada, Kitchenham (2004) define a RSL como um meio de 

identificar, avaliar e interpretar todas as pesquisas disponíveis relevantes para uma determinada 

questão de pesquisa ou fenômeno de interesse. Os estudos individuais que contribuem para uma 

revisão sistemática são denominados de estudos primários (EP). 

A revisão sistemática é mais frequentemente utilizada para se obter provas científicas 

de terapias médicas (ATALLAH; CASTRO, 1998). Por essa razão, Kitchenham (2004) buscou 

inspiração em guidelines já consolidados na medicina e os adaptou para as necessidades dos 

pesquisadores em engenharia de software. É justamente este trabalho, denominado �Procedures 

for Performing Systematic Reviews�, a principal base metodológica desta dissertação.

Pelo seu caráter exploratório, a RSL é comumente utilizada para avaliações em áreas 

ainda não consolidadas, onde se faz necessária uma investigação criteriosa dos dados 

disponíveis na literatura para possibilitar a formação de um corpo de conhecimento a respeito 

do sujeito da pesquisa. Assim, dado a insipiência das abordagens ágeis no gerenciamento de 
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processos de negócios, a RSL foi escolhida como método de pesquisa capaz de obter respostas 

concretas que auxiliem no desenvolvimento e na sistematização deste conhecimento.  

  

3.2  Características da pesquisa 

Gil (2007) classifica as pesquisas quanto aos seus objetivos gerais em exploratórias, 

descritivas e explicativas. Segundo o critério utilizado pelo autor, as pesquisas exploratórias 

buscam proporcionar maior familiaridade com determinado problema e envolvem, na maioria 

dos casos, levantamento bibliográfico, entrevistas e análise de exemplos. Ainda segundo Gil 

(2007), as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis, 

enquanto as explicativas têm como preocupação central identificar os fatores que determinam 

ou que contribuem para a ocorrência do fenômeno. De acordo com esta abordagem, esta 

pesquisa se enquadra como exploratória, buscando a síntese de informações coletadas em 

diversas fontes de pesquisa para consolidar conceitos relativos ao uso de abordagens ágeis no 

gerenciamento de processos de negócio sem a aplicação em um caso específico. 

Quanto aos procedimentos técnicos utilizados, Gil (2007) classifica as pesquisas de 

acordo com o seu delineamento, ou do modelo conceitual e operativo da pesquisa. Segundo o 

autor, o elemento mais importante para a identificação de um delineamento é o procedimento 

adotado para a coleta de dados, podem ser definido em dois grandes grupos: aqueles que 

utilizam fontes de "papel" (pesquisa bibliográfica e pesquisa documental) e aqueles cujos dados 

são fornecidos por pessoas (pesquisa experimental, pesquisa ex-post facto, levantamento e 

estudo de caso). Neste critério, a utilização da revisão sistemática da literatura classifica esta 

pesquisa como bibliográfica. 

Assim como outros tipos de estudo de revisão, a revisão sistemática é uma forma de 

pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre determinado tema (SAMPAIO; 

MANCINI, 2007). As revisões sistemáticas, ao contrário das revisões narrativas, são planejadas 

para responder perguntas específicas e utilizam métodos explícitos e sistemáticos na 

identificação, seleção e avaliação dos estudos, e para coleta e análise dos dados extraídos 

(ROTHER, 2007).
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A pesquisa pode ser do tipo qualitativo ou quantitativo em relação à natureza dos seus 

dados. Gil (2007) afirma que nas pesquisas documentais de cunho qualitativo, sobretudo 

naquelas que utilizam processamento eletrônico, os dados são organizados em tabelas e 

permitem o teste das hipóteses estatísticas, facilitando a ordenação lógica do trabalho. Já nas 

pesquisas qualitativas costuma-se verificar um ciclo entre observação, reflexão e intepretação 

à medida que a análise progride. O autor destaca ainda que análise quantitativa costuma ser 

mais formal, pois a qualitativa depende de muitos fatores, tais como o tipo dos dados coletados, 

a extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e a base teórica que da investigação. 

Entretanto, é possível definir os processos de análise qualitativa como uma sequência de 

atividades, que envolve a redução, a categorização dos e interpretação dos dados para a 

produção do relatório da pesquisa. Esta pesquisa pode ser classificada predominantemente 

como qualitativa, embora uma parte dos dados analisados tenha sido de cunho quantitativo, 

possibilitando inclusive algumas verificações estatísticas. 

Podemos resumir a classificação desta pesquisa através do quadro 2 apresentado a 

seguir: 

Quadro 2 - Classificação da pesquisa.

Quadro Metodológico 

Objetivos da pesquisa Exploratória 

Procedimentos técnicos Bibliográfica 

Método utilizado Revisão Sistemática da Literatura 

Tipo da pesquisa (natureza 
dos dados) 

Qualitativa (preponderantemente) 

Fonte � elaborada pelo autor.

3.3  Desenho da pesquisa 

O processo de revisão sistemática deve ser desenhado previamente através de um protocolo 

de pesquisa. O protocolo especifica os métodos que serão utilizados para execução da RSL 

específica e é necessário para evitar possíveis decisões tendenciosas dos pesquisadores na etapa 

de seleção dos estudos baseadas em suas expectativas individuais (KITCHENHAM, 2004). 
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O protocolo definido, baseado no trabalho de Kitchenham (2004), determinou as seguintes 

etapas da pesquisa: 

• Definição das perguntas de pesquisa; 

• Definição da string de busca; 

• Definição das fontes de pesquisa; 

• Seleção dos estudos (exclusão e inclusão); 

• Avaliação da qualidade dos estudos; 

• Extração dos dados; 

• Síntese dos dados; 

As etapas serão detalhadas nas seções seguintes.  

3.3.1  Questões de pesquisa 

A fim de atingir os objetivos da pesquisa, foram elaboradas seis perguntas de pesquisa a 

serem respondidas através da síntese dos dados obtidos no processo de revisão sistemática: 

• RQ1: Por que utilizar BPM ágil? 

• RQ2: Em quais fases do ciclo, BPM ágil é aplicável?

• RQ3: Como aplicar as abordagens ágeis em BPM? 

• RQ4: Quais ferramentas e arquiteturas de sistema devem ser utilizadas? 

• RQ5: Quais são os benefícios do BPM ágil? 

• RQ6: Quais os desafios para a implantação das abordagens ágeis em BPM e as suas 

limitações? 
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3.3.2  Estratégia de busca 

A estratégia de busca abrange duas etapas definidos no protocolo da RSL: a definição da 

string de busca e das fontes de pesquisa. Esta foi dividida em busca automática e busca manual 

de estudos primários, conforme critérios definidos em cada fase. 

O processo de coleta de dados se iniciou por uma busca automática de estudos em algumas 

das principais bibliotecas digitais da área de engenharia da computação. A coleta foi realizada 

ao longo do mês de abril de 2015 e limitou os resultados a trabalhos publicados a partir do ano 

de 2000. As fontes de busca selecionadas foram:  

• IEEE Computer Society; 

• Science Direct; 

• ACM; 

• Scopus; 

• Emerald Insight. 

As fontes selecionadas foram definidas por sua importância para a área de engenharia de 

software e por apresentarem resultados relevantes em outras revisões e mapeamentos 

sistemáticos realizados a respeito de temas relacionados à BPM no âmbito deste programa de 

pós-graduação, onde se destacam os trabalhos de Silva (2015), Tavares (2015) e Silva Filho 

(2013). Destaca-se aqui a ausência da fonte de busca Springer, que apesar de ser uma dos mais 

importantes repositórios de trabalhos científicos da área, foi excluída por ser uma fonte privada, 

não se enquadrando nas limitações orçamentárias da pesquisa.  

A string utilizada em cada biblioteca foi adaptada em função de peculiaridades das suas 

opções de busca. A string indicada serviu de base para busca de respostas a todas as perguntas 

de pesquisa.  
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Tabela 1 - Strings de Busca.

Biblioteca Digital String de Busca 

IEEE Computer Society 

Busca avançada somente no abstract: 

(Bpm AND agile) OR (bpm AND agility) OR ("business process 
management" AND agile) OR ("business process management" 

AND agility) 

Science Direct 
Busca avançada somente no abstract: 

(bpm OR "business process management") AND (agile OR agility) 

ACM Digital Library 
Busca avançada somente no abstract: 

(bpm) AND (agile OR agility)

Scopus 
Busca avançada somente no abstract: 

(bpm OR "business process management") AND (agile OR agility) 

Emerald Insight 
Busca avançada somente no abstract: 

(bpm OR "business process management") AND (agile OR agility) 

Fonte � elaborada pelo autor. 

Além do processo de busca automática, foi realizada uma busca manual a fim de 

complementar o acervo de dados a serem utilizados na pesquisa. Uma das fontes voltada para 

publicação de trabalhos científicos (BPM Conference) e outra que apresenta publicações 

técnicas (IBM BPM Journal). 

  

3.3.3 Seleção dos estudos 

Com o resultado da busca automática descrita na seção anterior, foi realizada uma seleção 

dos trabalhos encontrados, baseada nos critérios de inclusão e exclusão apresentados nos 

tópicos a seguir. 
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• Critérios de inclusão 

O critério para inclusão dos trabalhos levou em conta sua relação direta com o tema de 

pesquisa. Desta forma, foram selecionados apenas estudos que aborde a aplicação de 

abordagens ágeis na gestão de processos de negócio.

• Critérios de exclusão (primeira etapa): 

O primeiro filtro aplicado no resultado da busca automática tomou como base o título e 

palavras-chave do estudo analisado. O critério de exclusão, neste caso, eliminou os estudos que 

não guardavam nenhuma conexão com o tema de pesquisa. Ainda nesta etapa, foram excluídos 

os trabalhos que não estavam totalmente disponíveis para download e os que não foram escritos 

em português ou inglês. 

• Critérios de exclusão (segunda etapa): 

Na segunda etapa, além do título e palavras-chave, também foram avaliados o resumo e 

conclusão dos trabalhos. Foram excluídos aqueles que se enquadravam em um dos critérios a 

seguir: 

• Estudos que não abordem nenhuma das questões de pesquisa; 

• Estudos que já tiverem sido coletados em outra fonte de busca; 

• Estudos semelhantes a outros já coletados (foram considerados os mais completos ou 

mais recentes); 

3.3.4  Avaliação da qualidade dos estudos 

Kitchenhan (2004) alerta para a importância da avaliação crítica da qualidade dos 

estudos primários, normalmente realizadas a partir de checklists de fatores determinantes para 

o objeto da pesquisa. A classificação dos estudos segundo estes fatores selecionados pode 

esclarecer algum viés ou discrepância entre os dados obtidos dos estudos da revisão sistemática 

e aumentar a confiabilidade da pesquisa. 

Para este estudo foram elencados alguns fatores que pudessem auxiliar na avaliação 

comparativa entre os estudos primários, conforme tabela 2. Estes fatores foram definidos de 

forma empírica, de maneira que contribuísse com o entendimento de possíveis distorções 

encontradas nas respostas às questões de pesquisa e em seu nível de detalhamento apresentado 
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neste trabalho. Os resultados da avaliação não foram utilizados para exclusão dos trabalhos da 

lista de estudos primários. 

Tabela 2 - Checklist de fatores de qualidade para avaliação dos estudos primários.

ID Descrição 

FQ01 Os objetivos ou questões do estudo são claramente definidos? 

FQ02 A abordagem é apresentada de forma clara? 

FQ03 O estudo apresenta resultados de ordem prática, bem contextualizados? 

FQ04 O estudo apresenta de forma clara os benefícios da abordagem proposta? 

FQ05 O estudo informa as limitações e dificuldades de sua abordagem? 

Fonte: elaborada pelo autor.

Para cada fator de qualidade foram atribuídas avaliações gradativas de nível de 

concordância, de acordo com escala Likert-5. Nesta escala, os avaliadores selecionam as opções 

de concordância quanto ao atendimento de um item especificado a partir das opções: concordo 

totalmente, concordo parcialmente, neutro, discordo parcialmente e discordo totalmente. 

Posteriormente, as respostas são convertidas para uma escala numérica que permite uma 

avaliação objetiva da qualidade dos estudos primários, conforme tabela 3. 

Tabela 3 - Valoração do nível de concordância.

Pontos Nível de concordância 

4 Concordo totalmente 

3 Concordo parcialmente 

2 Neutro 

1 Discordo parcialmente 

0 Discordo totalmente 

Fonte: elaborada pelo autor.
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3.3.5 Extração dos dados 

Após a seleção dos estudos primários, as informações extraídas necessárias para 

responder as questões de pesquisa foram catalogadas com o auxílio de formulários em formato 

pré-estabelecido. Utilizou-se nesse momento o fichamento como técnica de coleta de dados 

complementada por uma análise antecipada das informações baseada no ground teory, o que 

resultou na identificação da necessidade de realizar uma categorização dos estudos primários 

antes da etapa de síntese. 

   

3.3.6  Síntese dos dados 

A síntese dos dados extraídos dos estudos primários foi realizada através da análise 

destas informações e posterior síntese narrativa das respostas às seis questões de pesquisa, 

sempre baseada nas evidências apresentadas. 

Figura 6 � Desenho da pesquisa.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Este capítulo apresentou a metodologia aplicada ao trabalho de pesquisa e descreveu as 

etapas realizadas, conforme figura 6. A partir do próximo capítulo, os dados obtidos durante o 
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processo aqui descrito serão apresentados, inicialmente através dos resultados preliminares da 

RSL e posteriormente por meio das respostas às questões de pesquisa. 

�
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4 Resultados preliminares da revisão sistemática 

Este capítulo inicia a apresentação dos resultados da RSL através dos resultados 

preliminares da revisão sistemática, como a distribuição dos estudos primários entre as fontes 

de busca, a data de publicação, o país de origem, além da avaliação da qualidade dos trabalhos 

selecionados. 

4.1  Resultados do processo de busca e seleção dos estudos 

primários 

Aplicando-se os critérios de busca em cada fonte de pesquisa definidos na seção 3.3.2, foi 

possível encontrar a quantidade de trabalhos apresentado no gráfico 1, onde é discriminado o 

número retornado em cada biblioteca digital utilizada.  

Gráfico 1 � Resultado da busca por fonte.

Fonte � elaborado pelo autor. 
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Em seguida foi aplicada a primeira etapa de exclusão, baseando-se no título e palavras-

chave dos estudos. Este processo eliminou 155 trabalhos dentre o total de 280 resultantes da 

busca nas bibliotecas digitais indicadas. 

Na segunda etapa de exclusão de estudos, 109 foram eliminados por se enquadrarem em ao 

menos um dos critérios descritos anteriormente na seção 3.3.3. 

O resultado consolidado da quantidade de estudos distribuídos em cada etapa do processo 

de seleção é apresentado na tabela 4. 

Tabela 4 � Quantidade de estudos por fonte de busca e fase do processo.

 ACM  
Library 

IEEE Scopus 
Science 
Direct 

Emerald 
Insight 

Total % 

Resultado da busca 8 47 199 17 9 280 - 
Excluídos na primeira etapa 3 20 123 3 6 155 55% 
Excluídos na segunda etapa 5 19 71 11 3 109 39% 
Incluídos 0 8 5 3 0 16 6% 

Fonte � elaborada pelo autor. 

Observando os dados da tabela 4, é possível verificar que apesar da biblioteca Scopus ter 

retornado o maior número de trabalhos como resultado da busca automática, o percentual destes 

que foram incluídos como estudos primários da revisão sistemática foi inferior ao de outras 

fontes, como o Science Direct e o IEEE. Esta informação pode ser visualizada através dos 

gráficos de Índice de Aproveitamento (IA) a seguir:  
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Gráfico 2 � Índice de aproveitamento dos trabalhos por fonte. 

Fonte � elaborado pelo autor. 

Em números absolutos, a biblioteca digital que contribui com o maior número de estudos 

primários foi o IEEE Xplore, com oito no total. 

Gráfico 3 � Distribuição dos estudos primários obtidos na busca automática.

Fonte � elaborado pelo autor. 

Foi realizada ainda uma busca manual em busca de material complementar aquele 

selecionado pelo processo anterior de busca e seleção dos estudos nas bibliotecas digitais 
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selecionadas. As fontes utilizadas foram a BPM Conference, uma importante fonte de 

publicação de trabalhos científicos e o IBM BPM Journal, escolhido por apresentar uma visão 

mais técnica do assunto. 

• BPM Conference: a busca retornou apenas um resultado. Todavia este já havia 

disso selecionado na busca automática. O estudo em questão foi identificado 

como EP12. 

• IBM BPM Journal: retornou dois novos estudos primários para o trabalho, que 

foram denominados de EP17 e EP18. 

Os 18 trabalhos incluídos configuram os estudos primários da pesquisa e são 

relacionados na tabela 5. Maiores detalhes a respeito destes trabalhos são apresentados no 

apêndice B da dissertação, enquanto os trabalhos excluídos são relacionados no apêndice C. 

Tabela 5 � Lista de estudos primários da revisão sistemática.

ID Título 

EP01 
Democratizing Business Process Management: Empowering Process Participants to 
Contribute to the Enactment of Business Processes 

EP02 Architecture combining SOA and BPM 

EP03 
A supporting system for evaluation and review of business process through activity-based 
approach 

EP04 An Approach for Process Variability Control in Business Process Management 
EP05 Empowering business process users through a pragmatic approach: A case study 
EP06 Achieving Business Agility by Integrating SOA and BPM Technology 

EP07 
From process logic to business logic�A cognitive approach to business process 
management 

EP08 Knowledge-based Flexible Business Process Management 

EP09 BPM Meeting with SOA: A Customized Solution for Small Business Enterprises 

EP10 A research agenda for Autonomous Business Process Management 

EP11 Applying Agile Principles to BPM 

EP12 An agile BPM project methodology 

EP13 
A dynamic approach to process design: A pattern for extending the flexibility of process 
models 

EP14 Context-aware agile business process engine: Foundations and architecture 

EP15 Key challenges for enabling agile BPM with social software 

EP16 A Soft and Hard Systems Approach to Business Process Management 

EP17 Synchronicity: An agile approach to business process management 

EP18 Applying DevOps concepts to your IBM Business Process Manager project 

Fonte � elaborada pelo autor. 
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A distribuição dos estudos primários por ano de publicação pode ser visualizada no 

gráfico 4. 

Gráfico 4 - Distribuição dos estudos primários por ano de publicação.

Fonte � elaborado pelo autor. 

Por fim, o gráfico 5 apresenta a distribuição dos estudos primários por país de origem. 

Como critério, foi considerado o país do primeiro autor de cada trabalho.

Gráfico 5 - Distribuição dos estudos primários por país de origem.

Fonte � elaborado pelo autor. 
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4.2 Resultados da avaliação da qualidade 

Os resultados detalhados da avaliação da qualidade de cada estudo primário podem ser 

visualizados no apêndice A. A seguir, na tabela 6, é apresentada a média de pontuação dos 

trabalhos por fonte de busca: 

Tabela 6 - Qualidade por fonte de busca.

Classificação Média da avaliação da qualidade
IEEE 12,25 
Scopus 15,67 
Science Direct 15,20 
IBM BPM Journal 12,00 

Fonte � elaborada pelo autor. 

Este capítulo apresentou os primeiros resultados da pesquisa. Os dados quantitativos de 

todo o processo de busca e seleção dos estudos primários indicaram o número de trabalhos 

retornados por meio da busca automática e o percentual descartado em cada fase de exclusão 

para todas as fontes pesquisadas. As informações relativas ao ano de publicação indicaram um 

maior número de estudos publicados nos últimos cinco anos e quanto à origem dos trabalhos, 

verificou-se uma grande distribuição em vários países. A média de avaliação da qualidade dos 

trabalhos por fonte de busca também foi destacada. A partir do próximo capítulo são 

apresentados os resultados qualitativos deste trabalho. 
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5 Tipos de abordagem

Antes de seguir o protocolo de pesquisa buscando responder as questões propostas, os 

estudos primários passaram por uma primeira análise. Como resultado, os trabalhos foram 

divididos em seis categorias de acordo com a maneira como os autores tratam as possibilidades 

de aplicação de técnicas ou adoção de princípios que resultem em etapas mais ágeis ao longo 

do ciclo de vida BPM, ou seja em função do tipo de abordagem proposta. Essa classificação foi 

realizada a fim de facilitar a comparação e a apresentação dos resultados da RSL e foi criada 

de forma iterativa, baseada nas principais características dos trabalhos extraídas ao longo da 

leitura dos textos, os quais eram agrupados por suas similaridades. Neste processo, novas 

classificações foram criadas até o agrupamento e classificação final dos estudos primários. 

Nesta distribuição, levou-se em consideração os fatores mais preponderantes dos estudos, uma 

vez que alguns destes trabalhos apresentavam características de mais de uma categoria. A 

distribuição dos trabalhos nas seis categorias propostas é apresentada na tabela 7.  

Tabela 7 � Classificação dos estudos primários por tipo de abordagem.

Classificação Estudos
Abordagem social EP01, EP05, EP08, EP15, EP17 
Métodos ágeis aplicados em BPM EP11, EP12, EP18 
Métodos para extração de processos críticos EP03, EP16 
Integração SOA e BPM EP02, EP06, EP09 
Construção de processos flexíveis EP07, EP13, EP14 
Reconfiguração automática de processos EP04, EP10 

Fonte � elaborada pelo autor. 

Percentualmente, a distribuição dos estudos por tipo de abordagem é apresentada no gráfico 

6. 
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Gráfico 6 � Distribuição dos estudos por tipo de abordagem.

Fonte � elaborado pelo autor. 

5.1 Abordagem social  

Os trabalhos classificados como �Abordagem Social� foram aqueles que preconizam a 

integração social entre os diversos agentes envolvidos nos processos de negócio das 

organizações para atingir maior agilidade no ciclo BPM. Esta é a base dos trabalhos EP01, 

EP05, EP08 e EP15 e EP17.  

• EP01 � o estudo propõe uma metodologia BPM baseada em um forte envolvimento dos 

participantes dos processos. Os autores afirmam que a agilidade organizacional pode 

ser facilitada democratizando a gestão de processos de negócio, utilizando os próprios 

participantes do processo para modelagem e aprovação de cada processo nos quais estão 

inseridos, reduzindo o custo de modelagem e implementação, associado à redução do 

tempo necessário para conclusão destas etapas. 

To overcome this limitation this paper presents an agile business process 
management approach based on a strong involvement of process participants. 

We believe that organizational agility can be facilitated by democratizing 
business process management by empowering business process participants 
to model and enact the business processes they are involved in on their own. 

According to Mutschler [22], a direct access to this process knowledge can 
significantly reduce the cost of process modeling and implementation. As the 
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main costs for BPM projects are personnel costs, reduced costs usually go 
along with less time needed. 

• EP05 � o artigo apresenta uma abordagem de gerenciamento colaborativo de processos 

de negócio baseada no conceito wiki, utilizando conceitos ágeis e sociais para aproximar 

as áreas de TI e de negócios e capacitar os usuários de negócios a terem uma 

participação ativa em todas as fases do processo. 

In this paper, we present ANEW (collAborative busiNess procEss 
management Wiki) approach that attempts to offer pragmatic and simple ways 
in managing business processes using agile and social concepts to help bridge 
the gap between IT and business and the opportunity to empower business 
users to actively participate in all process's phases. 

• EP08 � a metodologia apresentada é baseada em gestão do conhecimento integrada ao 

gerenciamento dos processos de negócio. A criação do conhecimento pode ser obtida 

pela socialização. 

This article proposes knowledge-based flexible BPM, which combines 
Knowledge Management with BPM.

• EP15 - o estudo propõe a utilização de softwares sociais para atender os requisitos de 

uma gestão de processos de negócio ágil. 

It is advocated in this paper that social software allows us to satisfy the key 
requirements for enabling agile BPM by applying the four features of social 
software: weak ties, social production, egalitarianism and mutual service 
provision. 

• EP17 � O estudo propõe a utilização de elementos para a construção de uma abordagem 

colaborativa para o BPM ágil. 

This article is intended to supplement that earlier article by introducing three 
key foundational elements for a collaborative agile BPM development 
approach: Blueworks Live, process discovery workshops, and playbacks. 

Quadro 3 � Quadro resumo dos estudos classificados como �abordagem social�.

EP Descrição 

EP01
O estudo propõe uma metodologia BPM baseada em um forte envolvimento dos participantes dos 
processos. 

EP05
Apresenta uma abordagem de gerenciamento colaborativo de processos de negócio baseada no conceito 
wiki. 

EP08
A metodologia apresentada é baseada em gestão do conhecimento integrada ao gerenciamento dos 
processos de negócio. 
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EP15
O estudo propõe a utilização de softwares sociais para atender os requisitos de uma gestão de processos 
de negócio ágil. 

EP17
O estudo propõe a utilização de elementos para a construção de uma abordagem colaborativa para o 
BPM ágil. 

Fonte � elaborado pelo autor. 

5.2 Métodos ágeis aplicados em BPM  

Os estudos primários EP11, EP12 e EP18 abordam a aplicação de métodos ágeis, 

tradicionalmente adotadas em outras disciplinas como a engenharia de software, no contexto 

da gestão de processos de negócio. 

• EP11 � o estudo aponta alternativas para obtenção de um BPM ágil, discutindo a 

aplicação de conceitos ágeis em cada etapa do seu ciclo, baseando-se na aplicação de 

conceitos ágeis em diversas áreas da indústria. 

 Many ways exist in which agile concepts can be applied across various 
disciplines and industry verticals, such as agile software development, agile 
project management, agile supply chain, agile manufacturing, agile service 
management, agile enterprise, and the list goes on. Similarly, agile concepts 
can also be applied to business process management (BPM) planning, 
analysis, architecture, design, implementation, operation, monitoring, and 
improvement. 

• EP12 � Relaciona um conjunto de princípios e práticas para aplicação de BPM ágil, 

baseada em desenvolvimento ágil de software. O trabalho busca a construção de um 

framework flexível em projetos BPM através da integração de BPM e o método scrum. 

This paper introduced an agile BPM project methodology that has been based 
upon an existing BPM methodology and an agile software development 
framework. In contrast to existing BPM methodologies, the proposed agile 
methodology focuses on the customer needs first, by tightly integrating them 
into the process implementation� ... �The goal of the current section is to 
combine BPM and Scrum to introduce a flexible framework for agile BPM 
projects. 

• EP18 � Apesar de não nomear um método ágil tradicional da engenharia de software, o 

estudo propõe a utilização do DevOps em BPM, que guarda similaridades importantes 

com os princípios e ideias destes métodos, como o uso de users stories, aproximação 
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com os usuários, testes contínuos e entregas rápidas. Estes princípios serão abordados 

mais adiante neste trabalho. 

DevOps, a software methodology that integrates application development and 
IT operations. 

Now that you have a basic understanding of what DevOps is, consider how 
this fits into an IBM Business Process Manager (BPM) project 

Quadro 4 - Quadro resumo dos estudos classificados como �métodos ágeis aplicados em BPM�.

EP Descrição 

EP11 
O estudo aponta alternativas para obtenção de um BPM Ágil, discutindo a aplicação de 
conceitos ágeis em cada etapa do seu ciclo. 

EP12 
Relaciona um conjunto de princípios e práticas para aplicação de BPM Ágil, baseado em 
desenvolvimento ágil de software. 

EP18 
O estudo propõe a utilização do DevOps em BPM, que guarda similaridades importantes com 
os princípios e ideias dos métodos ágeis tradicionais da engenharia de software. 

Fonte � elaborado pelo autor. 

5.3 Métodos para seleção dos processos críticos  

Os estudos EP16 e EP03 trazem metodologias específicas para a extração de processos 

críticos, possibilitando o direcionamento das atividades relacionadas à BPM aqueles processos 

que podem trazer maior retorno à organização.  

• EP16 � o trabalho propõe uma abordagem para extração antecipada dos processos de 

negócio críticos com o objetivo de obter os benefícios do BPM rapidamente.  

A hybrid soft and hard systems approach is proposed to allow early extraction 
of critical business process, which when improved, will lead to quicker 
benefits. 

• EP03 � este estudo propõe a utilização do AHP (analytic hierarchy process) como um 

método formal para etapa de seleção dos processos, integrando-o ao método IDEF0 

(Integration Definition for Function Modeling) para a fase de modelagem. 

It should be recognized that the selection step can be a key to the success of 
the BPM, and considered to be a difficult decision-making process in itself. 
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Being a multi-objective and group decision-making process in the BPM cycle, 
it must be carried out as in a structured form as is possible. 

We propose a procedure integrating the methods available in two important 
steps of the BPM cycle, e.g. the analytic hierarchy process (AHP) as a value 
system design and a ranking method in the selection step, and IDEF0 (Marca 
& McGowan, 1988) as a functional structure modeling in the description step. 

Quadro 5 - Resumo dos estudos classificados como �métodos para extração dos processos críticos�.

EP Descrição 

EP03 
Este estudo propõe a utilização do AHP como um método formal para etapa de seleção dos 
processos. 

EP16 
O trabalho propõe uma abordagem para extração antecipada dos processos de negócio críticos 
com o objetivo de obter os benefícios do BPM rapidamente. 

Fonte � elaborado pelo autor. 

5.4 Integração SOA e BPM  

Buscar agilidade no gerenciamento de processos através da integração com SOA foi um 

tema bastante recorrente entre os estudos primários selecionados pelo processo de revisão 

sistemática. Esta abordagem está presente nos trabalhos EP02, EP06 e EP09.  

• EP02 � este estudo apresenta uma arquitetura de sistema que combina uma arquitetura 

orientada a serviços (SOA) e a gestão de processos de negócio (BPM). A proposta se 

baseia na reusabilidade dos serviços utilizados no suporte ao BPM para implementações 

futuras dos processos de negócio.  

This paper introduces a solution of architecture combining service-oriented 
architecture (SOA) and business process management (BPM). 

When implemented in a top-down fashion (i.e. driven by BPM), the services 
that are developed to support one business process become available to be 
reused in other processes when they are deployed in an SOA.  When 
implemented bottom up, the services in a SOA become part of the inventory 
that can be reused to accelerate future BPM implementations. 
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• EP06 � o artigo propõe um esquema de agilidade de negócios centrado em BPM e 

baseado em SOA para sanar as deficiências e limitações na integração das aplicações 

empresariais tradicionais. 

In this paper, the author will analyze the limitation and deficiency of the 
business agility in the traditional enterprise application integration, and 
propose a novel enterprise application integration and business agility 
scheme centered as Business Process Management (BPM), based on Service-
Oriented Architecture (SOA). 

• EP09 � o estudo aborda a adoção de SOA integrado a BPM para entrega de serviços em 

pequenas empresas. 

This research paper presents a new pattern for the espousal of SOA in small 
enterprises for the service delivery beyond the typical role of SOA and BPM 
for dynamic endorsement of the processes beyond the ordinary border-lines. 

Quadro 6 - Resumo dos estudos classificados como �integração SOA e BPM�. 

EP Descrição 

EP02 
A proposta se baseia na reusabilidade dos serviços utilizados no suporte ao BPM para 
implementações futuras dos processos de negócio. 

EP06 
Propõe um esquema de agilidade de negócios centrado em BPM e baseado em SOA para sanar 
as deficiências e limitações na integração das aplicações empresariais tradicionais. 

EP09 
O estudo aborda a adoção de SOA integrado a BPM para entrega de serviços em pequenas 
empresas. 

Fonte � elaborado pelo autor. 

5.5 Construção de processos flexíveis  

A modelagem de processos ágeis e flexíveis é o ponto central abordados nos estudos EP13, 

EP14 e EP07. Cada um destes trabalhos, como será visto no detalhamento de suas 

características, combina esta ideia com métodos ou técnicas para tornar o ciclo de vida BPM 

mais ágil.  

• EP13 � este estudo propõe um padrão para a modelagem de processos ad- hoc baseado 

no próprio BPMN padrão. Ele combina princípios de Adaptive Case Management, a 
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modelagem tradicional de processos, e uma abordagem baseada em restrições para 

projetos de processos de negócios. 

This paper presents a versatile, generally applicable pattern for the modeling 
of ad-hoc processes with standard BPMN. 

This paper presents a specific approach to Business Process design by 
combining selected principles of Adaptive Case Management, traditional 
modeling of processes executable in Business Process Management Systems, 
and a constraint-based approach to process design. 

• EP14 � o objetivo do trabalho é representar os processos como máquinas de estados 

finitos, rompendo com o que os autores classificaram como paradigma imperativo 

tradicional. Isto implica que a ordem da invocação das atividades é definida de forma 

dinâmica, em tempo de execução, e facilita a migração entre cenários distintos 

monitorando o estado atual do processo. A solução é baseada em uma arquitetura CAPE 

- context-aware agile business process engine � sensível ao contexto. 

To ensure the first form of agility, we shift the traditional imperative paradigm 
in process specification and exploit declarative principles: we represent a 
business process as a finite state machine (FSM).  

In general, such process specification can offer infinitely many alternative 
scenarios and a possibility to deviate from one scenario to another during the 
execution. 

We finally describe the foundations and introduce the architecture of a 
context-aware agile business process engine (CAPE).

• EP07 � o trabalho prevê, em sua técnica de modelagem, espaço para monitoração do 

estado do ambiente externo que influencia na definição das tarefas a serem executadas 

pelo processo. 

The environment state is composed of a set of information representing the 
current status of the process environment. It is mainly used for the tracking of 
events that have occurred in the environment, or the state of tasks or 
resources. In most situations, such information comes from input from 
external systems, intervention from users, output from completed tasks and 
status of key tasks and resources. These data are collected and transformed 
into information or facts used for the reasoning of tasks. 
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Quadro 7 - Resumo dos estudos classificados como �construção de processos flexíveis�.

EP Descrição 

EP07 
O trabalho prevê, em sua técnica de modelagem, espaço para monitoração do estado do 
ambiente externo que influencia na definição das tarefas a serem executadas pelo processo. 

EP13 
Este estudo propõe um padrão para a modelagem de processos ad-hoc baseado no BPMN 
padrão.  

EP14 
O objetivo do trabalho é representar os processos como máquinas de estados finitos, rompendo 
com o que os autores classificaram como paradigma imperativo tradicional.  

Fonte � elaborado pelo autor. 

5.6 Reconfiguração automática de processos  

Os estudos EP04 e EP10 abordam a agilidade em BPM sob o ponto de vista de celeridade 

na reengenharia automática dos processos de negócio. Apesar do foco comum, os trabalhos 

apresentam propostas bem distintas entre si. 

• EP04 � o estudo apresenta um modelo de software para BPMS baseado em mensagens 

computacionais capaz de promover uma reengenharia ágil de processos. 

To adapt to the demand of agile reengineering of business process in Business 
Process Management System, a kind of software model which based on 
message computing is proposed. 

• EP10 � a proposta deste trabalho é uma metodologia para gestão ágil e autônoma dos 

processos de negócio, orientada pela tecnologia RFID. 

We proposed a methodology, respectively a research agenda, for the agile and 
autonomous management of corporations by introducing Autonomous 
Business Process Management that allows self-adaptation of corporations to 
changing requirements as they happen.  

The presented approach firstly aims at developing a method for RFID-driven 
business process analysis. 
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Quadro 8 - Resumo dos estudos classificados como �reconfiguração automática de processos�.

EP Descrição 

EP04 
O estudo apresenta um modelo de software para BPMS baseado em mensagens computacionais 
capaz de promover uma reengenharia ágil de processos. 

EP10 
A proposta deste trabalho é uma metodologia para gestão ágil e autônoma dos processos de 
negócio, orientada pela tecnologia RFID. 

Fonte � elaborado pelo autor. 

O capítulo apresentou a divisão dos estudos primários por tipo de abordagem, 

caracterizando cada uma das seis categorias propostas. Além de facilitar a avaliação dos dados, 

esta divisão introduz os resultados que serão apresentados no próximo capítulo: as respostas às 

questões de pesquisa.  

�
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6  Respostas às questões de pesquisa 

Após a seleção dos estudos primários e a sua classificação apresentada no capítulo anterior, 

foi realizado o processo de extração dos dados para obtenção das respostas às questões de 

pesquisa. Este capítulo apresenta as evidências coletadas e a síntese das respostas a cada uma 

destas questões. 

6.1  Por que utilizar BPM ágil? (RQ1) 

A primeira pergunta de pesquisa tem como objetivo, entender as razões que levam a 

necessidade de utilização de uma abordagem ágil em BPM. Em outras palavras, ela busca 

apresentar os problemas que esse tipo de abordagem é capaz de resolver.  

6.1.1  Evidências 

Nesta seção, as respostas encontradas são elencadas, e na sequência são apresentadas as 

evidências divididas por estudo primário correspondente.  

• Responder às variações de mercado e de negócio que exigem readequações constantes 

dos processos de negócio. 

EP01 � o estudo argumenta que, embora o envolvimento dos participantes de processos de 

negócios seja apontado como um dos fatores-chave de sucesso para projetos de BPM, os 

usuários finais (participantes do processo) normalmente não participam no processo de 

modelagem nem são envolvidos em sua implementação. Essa postura limita a influência direta 

dos empregados em seus processos de trabalho e consequentemente dificulta a possibilidade de 

detecção de necessidades de mudanças e o redesenho dos processos de negócio. 

Although the involvement of business process participants has been identified 
as one of the key success factors for BPM projects, end users are typically not 
participating in the modeling process nor are they involved in the 
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implementation of the modelled processes based on supporting IT systems. 
Therefore the direct influence of employees on their work processes supported 
by IT systems is limited. 

EP02 � nesse estudo a razão primordial para a utilização de uma estratégia de BPM ágil é a 

necessidade de satisfazer às novas expectativas dos clientes de forma mais rápida possível, se 

posicionando a frente da concorrência. 

To resolve the problem of agile that can satisfy growing consumer 
expectations and stay ahead of the competition, this paper introduces a 
solution of architecture combining service-oriented architecture (SOA) and 
business process management (BPM). 

EP03 - as constantes mudanças nos mercados e a rápida introdução de novos produtos criaram 

uma necessidade crescente de manufatura ágil. Para manter-se competitivo com a concorrência 

global, é preciso desenvolver um suporte à decisão que forneça informações valiosas de maneira 

rápida, precisa e compreensível. 

Rapidly changing markets and rapid introduction of new products have 
created a growing need for agile and responsive manufacturing. Key 
technologies to reduce time for market and a highly diversified customer base 
are those of the flexible and reconfigurable decision process. To keep up with 
global competition, we need to develop a decision support aid providing 
valuable information in quick, accurate, and understandable manners. 

EP04 � o estudo destaca a necessidade das empresas estarem preparadas para realizarem uma 

rápida reengenharia dos processos nos seus sistemas BPMS, devido à variabilidade dos 

processos de negócio. 

To adapt to the demand of agile reengineering of business in Business Process 
Management System. 

EP05 � o trabalho destaca que as organizações enfrentam mudanças frequentes que geralmente 

afetam os seus processos de negócio, que muitas vezes são relegadas para segundo plano, e não 

recebem a atenção esperada. Ele ressalva ainda que, o clima econômico e o crescente aumento 

concorrencial nos últimos anos exigem que as organizações públicas e privadas sejam eficazes, 

confiáveis e eficientes na utilização dos recursos disponíveis. 

Organizations face frequent changes generally impacting its business 
processes. These processes are often relegated to the background, and do not 
get the expected attention.  

In recent years, economic and competitive climate prevailing requires that 
public and private organizations to be effective, reliable and resourse 
efficient.  
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EP06 - os sistemas de gestão de negócio devem ser rápidos o suficiente para responder às 

solicitações de mudança do cliente no atual e complexo ambiente de negócios, garantindo a 

sobrevivência da empresa. 

The application system of business must be fast enough to response the change 
from customer�s request in current complex business environment. Business 
agility can ensure the enterprise survives in the explosive competition. 

EP08 � a necessidade de maior agilidade nas mudanças dos processos, que se mostram cada 

vez mais dinâmicos e temporais com o desenvolvimento da tecnologia da informação e a 

globalização de mercados, é apontada como o problema a ser superado pela proposta do estudo.  

Along with the development of information technology and marketing 
globalization, enterprise's business process shows the characteristics of 
temporariness and dynamic, which requires agile changing. 

EP09 - Com os avanços da tecnologia, tendências e estilos de negócios também estão mudando. 

Estas mudanças são tão rápidas que está se tornando bastante difícil para as empresas lidarem 

com elas. Requisitos empresariais modernos precisam de um processo contínuo de esforço 

sincronizado para digerir alterações e variações dos negócios. 

With the advancements of technology, business trends and styles are also 
changing. A number of variations also have been developed in the style and 
structure of the development of business oriented applications. These changes 
are so rapid and fast that it is becoming quite difficult for the business 
enterprises to be harmonized with these changes. Modern business 
requirements need a continuous process of synchronized effort to digest 
business alterations and variations. 

EP10 � o trabalho em questão atribui às rápidas mudanças nos requisitos de administração dos 

recursos organizacionais, sejam eles relacionados a recursos humanos ou a sistemas de 

informação, a necessidade das empresas em adaptar os seus processos de negócios de forma 

ágil e sofisticada. Todavia, os autores avaliam que a maioria das empresas falha em alcançar 

esse objetivo por utilizar abordagens de análise e gerenciamento de processos de negócio 

demasiadamente estáticas. 

Fast changing requirements, regarding different types of resources such as 
personnel or IT-systems, require companies to adapt their business processes 
in very agile but yet sophisticated way. Most of today�s companies fail in 
accomplishing this goal because of too static business process analysis and 
management approaches. 
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EP11 - a abordagem tradicional de BPM pressupõe que todos os requisitos para o processo de 

trabalho são fixos, conhecidos e completos. Porém, até o momento em que os requisitos estão 

completamente definidos, descritos e desenvolvidos, o foco dos negócios e a concorrência de 

mercado já podem ter sido alterados em resposta a um ambiente de negócios sempre em 

mutação. As organizações precisam ser ágeis em resposta às mudanças de tais ambientes de 

negócios e expectativas do mercado. 

In other words, traditional takes a waterfall approach to BPM. Here, the 
assumption is that all the requirements for the process work are fixed, known, 
or complete. A lot of time and resources are spent up front for achieving this 
illusion of a fixed or apparently complete list of requirements and plans, 
without actually delivering a single feature of a working product or service. 
By the time requirements are completely defined, signed off, and developed, 
business focus and market competition may have already been changed in 
response to an always-changing business environment, or changing 
performance or value expectations. Organizations need to be agile in 
response to such changing business environments and expectations. 

EP12 � O gerenciamento de processos de negócio tornou-se uma das disciplinas de gestão mais 

importantes nos últimos anos, embora muitos projetos de melhoria tenham falhado no passado 

em estabelecer os benefícios esperados. O estudo, no entanto, atribui este fracasso ao fato das 

implementações de processos disponibilizadas para as áreas de negócio, fruto de projetos BPM, 

representarem, muitas vezes, suas necessidades do passado e não mais aquilo que elas precisam 

no momento, como resultado das alterações de requisitos ao longo do tempo.  

Business Process Management (BPM) has become one of the most important 
management disciplines in recent years. In reality, however, many technical 
process improvement projects failed in the past and the expected benefits 
could not be established. 

In some of our projects, however, we discovered that the process 
implementation the business departments got is precisely what they once 
required, but not what they need anymore as the requirements changed over 
time. 

EP16 � o estudo destaca a importância da busca pela agilidade na condução e adequações dos 

processos da empresa, devido às fortes pressões concorrenciais advindas da globalização. 

Globalization is placing pressure on firms to gain competitive advantages. As 
firms become agile, it is important that they become agile quicker than other 
firms. 

EP17 � o estudo destaca alguns aspectos relacionados com a necessidade de velocidade de 

resposta do ciclo BPM: falta de colaboração entre as equipes de negócios e de TI no desenho 
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da solução, definição de requisitos e modelagem de processos limitada ou descontínua, 

resultando em longos ciclos de desenvolvimento. 

In our work as solution architects assisting clients in BPM design and 
development, we have seen three key challenges in BPM development: 

• Lack of business and IT collaboration in solution design. 
• Limited or discontinuous requirement definition and process modeling. 
• Long development cycles tied to traditional application approaches.  

EP18 � o estudo, baseado na adoção da metodologia DevOps em BPM, procura encontrar 

formas mais eficientes de gerenciamento de processos, tornando-os mais ágeis para responder 

às perturbações internas e externas. 

At the simplest level, DevOps tries to answer the question "What is the most 
efficient way to get a good idea into production?" 

Lean and agile techniques facilitate the ability to react quickly. 

• Responder à imprevisibilidade na execução dos processos. 

EP07 � segundo o estudo, a imprevisibilidade das atividades de negócios obriga o 

gerenciamento de processos de negócio a fornecer uma maneira de se adaptar à mudança. A 

abordagem tradicional de fluxo de trabalho, com base na lógica de processo predefinido, 

oferece pouco apoio ao atual ambiente de negócios complexo e dinâmico. 

The unpredictability of business activities means that business process 
management should provide a way to adapt to change. The traditional 
workflow approach, based on predefined process logic, offers little support 
for today�s complex and dynamic business environment. 

EP13 � o trabalho afirma que os modelos de processos tradicionais com uma ordenação 

explícita de tarefas podem limitar a flexibilidade da execução do processo em certos casos de 

trabalho que dependam consideravelmente do conhecimento, onde não é possível determinar a 

ordem exata de tarefas antes de executar uma instância de processo específica. 

Traditional process models with an explicit ordering of tasks can limit 
workprocess flexibility in certain cases of knowledge-intensive work in which 
we are not able to determine the exact ordering of tasks before executing a 
particular process instance. 
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EP14 � este trabalho alerta que as abordagens com base no fluxo de trabalho são altamente 

eficientes para a concepção e gestão de processos assumindo que todos os eventos disparados 

por atividades do processo são bem determinados; o envolvimento humano é limitado a aceitar, 

rejeitar ou escolher de uma lista as decisões possíveis; e o sistema dentro do qual é executado 

um processo pode ser considerado fechado, ou seja, nenhum evento externo que afete a 

execução do processo pode ocorrer. Todavia, para uma grande categoria de processos estes 

pressupostos não se concretizam, como na área de saúde, onde a mesma terapia pode ter efeitos 

diferentes em diferentes pacientes; na área de seguros, onde o processamento de reclamações 

envolve amplamente experiência humana e tomada de decisão. No mundo dos negócios, muitos 

processos têm de lidar com a evolução das condições econômicas e frequentes mudanças de 

necessidades dos clientes. 

Workflow-based approaches are highly efficient for process design and 
management assuming that: (i) all the events triggered by process activities 
are well determined; (ii) human involvement is limited to �accept�, reject� or 
�select from the list� types of decisions; and (iii) the system within which a 
process is executed can be considered as closed: no external event affecting 
the process execution can occur. For a large category of processes, however, 
these assumptions do not hold: in health care, the same therapy may have 
different effects on different patients; in insurance, claim processing 
extensively involves human expertise and decision making; in business, many 
processes have to cope with evolving economic conditions and frequent 
changes of customer requirements. 

EP15 � de acordo com o estudo, já existe uma consciência crescente das deficiências de 

abordagens BPM clássicas. Com base em observações feitas na prática, questões como a 

discrepância entre os modelos de processos abstratos e os processos executados na prática 

foram identificadas. Os processos de negócios podem ser classificados em duas categorias em 

função da sua natureza. O primeiro diz respeito aos processos bem definidos e, muitas vezes 

processos repetitivos que têm necessidades de coordenação e de automação importantes. Os da 

segunda categoria não são processos bem estruturados (também conhecidos como intensivos 

em conhecimento). A preocupação essencial com o último é o compartilhamento de 

informações e conhecimentos entre os atores implicados nos processos mais do que a 

coordenação de suas atividades. Os processos de negócios nesta categoria necessitam de mais 

flexibilidade. Para muitas organizações, processos bem definidos e intensivos em conhecimento 

coexistem e devem ser manuseados no modelo de negócios final. 

Today, there is a growing awareness of the shortcomings of classical BPM 
approaches. Based on observations made in practice, issues like the model-
reality divide [1] have been identified. It describes the divide between abstract 
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process models and the processes executed in practice. Business processes 
have often been roughly classified into two categories depending on their 
nature. The first concerns well-defined and often repetitive processes having 
importante coordination and automation needs. The second category 
concerns loosely structured processes (also known more recently as 
knowledge-intensive). The essential preoccupation with the latter is the 
information and knowledge sharing between the actors implied in the 
processes more than the coordination of their activities. Business processes of 
this category require more flexibility. For many organizations, well-defined 
and knowledge-intensive processes coexist and must be handled in the final 
business model [3, 4]. 

6.1.2  Síntese da resposta 

Basicamente, esta primeira questão de pesquisa nos retornou duas temáticas distintas, 

porém relacionadas entre si, para as razões que determinam a necessidade de uma abordagem 

ágil para o gerenciamento de processos de negócios.

A razão mais recorrente encontrada nos estudos primários foi a necessidade de �responder 

às variações de mercado e de negócio que exigem readequações constantes dos processos de 

negócio�. Este cenário traz a tona uma dificuldade encontrada em praticamente todos os 

contextos em que vivemos nos tempos atuais: a de saber conviver com o dinamismo crescente 

das relações sociais pessoais, coorporativas, legais, internacionais, e de várias outras esferas. O 

reflexo deste dinamismo para as organizações pode se materializar, dentre outras formas, pelo 

surgimento de novas demandas dos seus clientes, pela imposição de novas restrições 

ambientais, pela perda de mão de obra especializada para a concorrência em um momento de 

economia aquecida ou pela incapacidade de arcar com bons salários em momentos de crise 

interna ou externa à empresa. 

Gerenciar os processos de negócio de forma demasiadamente estática poderá resultar no 

fracasso da tentativa de adaptar estes processos às mudanças de requisitos na administração dos 

seus recursos (EP10, 2007) trazidas pela dinâmica social do ambiente de negócios. As 

organizações não podem se prender a uma visão tradicional de BPM, onde os requisitos para o 

processo de trabalho são fixos, conhecidos e completos (EP11, 2015), pois fatalmente serão 

surpreendidas quando os resultados obtidos estiverem fora de sintonia com os novos cenários 

que se apresentam naquele momento. 

Vale destacar que a adaptação dos processos de negócio das organizações precisa ser posta 

em prática da forma célere: a flexibilidade e agilidade precisam andar de mãos dadas. EP02 traz 



�
�

�

como razão primordial para a utilização de BPM ágil, a necessidade de satisfazer as expectativas 

dos clientes da forma mais rápida possível, se posicionando a frente da concorrência. EP04 e 

EP06 abordam ainda a necessidade dos sistemas de gestão e especificamente os BPMS estarem 

alinhados com este cenário, sendo capazes de responder rapidamente o processamento das 

solicitações de mudança dos clientes e proporcionando uma rápida reengenharia de seus 

processos quando necessário. 

A outra razão para a utilização de abordagens ágeis no gerenciamento de processos de 

negócio evidenciada nos estudos selecionados foi a necessidade de �responder à 

imprevisibilidade na execução dos processos�, ou seja, a construção de processos que possam 

responder às mudanças ainda durante o seu funcionamento. Modelos de processos tradicionais 

com uma ordenação explícita de tarefas podem limitar a flexibilidade da execução do processo 

em certos casos de trabalho (EP13). Estes modelos baseados em fluxo de trabalho (workflow) 

e na lógica de processo predefinido oferecem pouco apoio ao atual ambiente de negócios 

complexo e dinâmico (EP07). 

EP15 classifica os processos de negócios em duas categorias em função da sua natureza: o 

primeiro diz respeito aos processos bem definidos e, muitas vezes processos repetitivos que têm 

necessidades de coordenação e de automação importantes, enquanto os da segunda categoria 

não são processos bem estruturados, também conhecidos como intensivos em conhecimento. 

Estes processos que dependem consideravelmente do conhecimento, muitas vezes não 

permitem determinar a ordem exata de tarefas antes de executar uma instância de processo 

específica (EP07). EP14 destaca que as abordagens com base no fluxo de trabalho são altamente 

eficientes onde, entre outros aspectos, o envolvimento humano é limitado a aceitar, rejeitar ou 

escolher de uma lista as decisões possíveis.   

Dentre os tipos de abordagens elencadas no capítulo 5 desta dissertação, aquele intitulado 

como �Construção de Processos Flexíveis� concentrou as evidências relacionadas ao segundo 

tema aqui apresentado: a �imprevisibilidade dos processos de negócio�.  

A distribuição completa dos estudos primários, divididos por tipo de abordagem e pela 

resposta à questão de pesquisa é apresentada na tabela 8. 
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Tabela 8 - Por que adotar BPM ágil?
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Responder às variações de 
mercado e de negócio que 
exigem readequações 
constantes dos processos de 
negócio. 

EP01 / EP05 
EP08 / EP17 

EP12 / EP11 / 
EP18 

EP16 / EP03 
EP02 / EP06 

EP09 
EP10 / EP04 

Responder à 
imprevisibilidade na 
execução dos processos. 

EP15    
EP13 / EP14 

EP07 

Fonte � elaborada pelo autor. 

6.2  Em quais fases do ciclo, BPM ágil é aplicável? (RQ2) 

Esta questão de pesquisa teve o objetivo de identificar em quais fases do ciclo as abordagens 

ágeis em BPM atuam na busca pela resolução dos problemas mapeados na primeira questão.  

6.2.1  Evidências 

As evidências serão apresentadas separadas por tipo de abordagem (conforme capítulo 5), 

para facilitar a síntese da resposta ao final desta seção. 

6.2.1.1 Abordagem social 

• EP01 

O estudo incentiva a intensa colaboração dos participantes do processo, principalmente nas 

fases de desenho e implementação processos de negócio. 

We believe that organizational agility can be facilitated by democratizing 
business process management by empowering business process participants 
to model and enact the business processes they are involved in on their own. 



�	�

�

• EP05 

O trabalho se propõe a permear todas as fases do ciclo BPM. 

We propose a methodological approach based on the following seven steps 
that integrate with the traditional cycle of business process management. 

• EP08 

O modelo aborda várias fases do ciclo BPM desde o desenho, implementação, 

monitoramento e controle, e refinamento. 

During the phase of business process modeling, enterprise knowledge was 
utilized to create a flexible business process. During the phase of business 
process operation and exception handling, judgment based on the historical 
knowledge and present rule ensures the effectiveness and reliability of BPM. 
During the phase of optimization, knowledge leads to a continuous optimized 
business process. 

• EP15 

Apesar de abordar todo o ciclo BPM, o foco do trabalho é a fase de desenho dos processos 

de negócio. Os autores mostram preocupação quanto às diferenças encontradas entre os 

modelos de processos desenhados pela abordagem clássica de BPM e sua execução prática. 

Today, there is a growing awareness of the shortcomings of classical BPM 
approaches. Based on observations made in practice, issues like the model-
reality divide [1] have been identified. It describes the divide between abstract 
process models and the processes executed in practice. 

• EP17 

O estudo propõe o uso de ferramentas colaborativas na fase de análise e utilização de 

técnicas similares aos sprints nas fases de desenho e implementação. 

An agile BPM approach enforces a framework by building on the basic 
foundation of agile software development in two key BPM-specific areas: 

• Process discovery 
• Process design and implementation 

In the area of process discovery you can employ an agile approach through 
the use of collaborative tools for process discovery. 
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During process design and implementation, we expand on the JAD concept 
with the introduction of playbacks to support interactive solution development 
with clients via prescribed phases that correspond to a sprint approach in 
agile programming. 

6.2.1.2  Métodos ágeis aplicados em BPM 

• EP11 

Como será detalhado mais adiante na resposta a terceira questão de pesquisa, o trabalho 

aborda as fases de análise, planejamento, desenho, construção, teste e implementação, 

apontando considerações a serem feitas em cada etapa para estabelecer princípios ágeis no 

gerenciamento de processos. 

• EP12 

A metodologia de trabalho apresentada da ênfase às fases de desenho e implementação do 

ciclo BPM. Essas duas etapas são agrupadas, onde as áreas de negócio interagem em ciclos 

junto com o departamento de TI para implantar os processos que são realmente necessários.  

As a result, the first two steps of the traditional BPM lifecycle (e.g. modeling 
and implementation) are merged together, resulting in �better� processes, 
since the business departments iterate in close cycles together with the IT 
departments to implement the processes that are really needed.  

• EP18 

O estudo aborda, ao longo de seu texto, as etapas de análise, desenho e implementação. 

 (The discovery and macro design phases, The development phase, The 
deployment and operations phases) 
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6.2.1.3  Métodos para extração de processos críticos 

• EP03 

A abordagem apresentada está contida nas fases de análise (etapa de seleção) e desenho dos 

processos de negócio no ciclo BPM, fornecendo um procedimento geral para suporte a uma 

tomada de decisão rápida. 

Calling particular attentions on two important phases in a generic model of 
business process management (BPM), i.e. selection phase and description, in 
this paper, we have proposed a general procedure for supporting quick and 
reconfigurable decision making. With this point of view, in this paper, we will 
call attention on an evaluation and review in business process management 
(BPM).

• EP16  

O foco do trabalho é a seleção dos processos críticos. Este objetivo se relaciona diretamente 

com as fases iniciais do ciclo BPM: planejamento e análise. 

A hybrid soft and hard systems approach is proposed to allow early extraction 
of critical business process, which when improved, will lead to quicker 
benefits. 

6.2.1.4  Integração SOA e BPM 

• EP02 

O trabalho busca as vantagens da integração BPM e SOA principalmente na fase de desenho 

de processos, ajudando as equipes de TI para se tornarem mais ágil, e permitindo-lhes atender 

mais rapidamente às necessidades do negócio, colocando uma camada de gerenciamento 

altamente flexível abaixo de seus processos. 

When BPM and SOA are combined, process modeling becomes the face of 
SOA, helping IT teams to become more agile, and allowing them to more 
quickly meet the needs of the business by placing a highly flexible management 
layer beneath their processes. 
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• EP06 

Neste trabalho, a integração de BPM e SOA busca os benefícios da agilidade empresarial e 

especificamente no gerenciamento de processos de negócio, aborda o desenho do processo e 

simulação, a implementação e execução, gerenciamento de atividades de negócios e 

monitoramento e controle de processo em tempo real.  

Business process management layer: this layer used to manage, maintain and 
operate the core business process, including the process�s modeling and 
simulation, deployment and execution, business activity management and 
real-time process monitor. This layer integrates all kinds of business rules and 
logic[3], the business database and business organization. 

• EP09  

Este estudo primário destaca a atuação nas fases de desenho, implementação e refinamento. 

But if they are deployed together, processes modeled by BPM tools can be 
implemented by SOA more efficiently.  

This is the attribute that SOA can incorporate in the proposed architecture by 
providing runtime management tools. In a small business enterprise, such 
tools will allow a change in the running process that will increase efficiency 
of the system. 

6.2.1.5  Construção de processos flexíveis 

• EP07 

O estudo está focado na fase de desenho, buscando uma especificação onde os processos 

sejam geridos através de lógica de negócios representada por um conjunto de regras de negócios 

que controlam as tarefas. 

In this, the business process is not specified in a routine procedure, but is 
managed through business logic represented by a set of business rules that 
control tasks. 
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• EP13 

O trabalho é centrado na fase de desenho do processo, buscando encontrar um padrão de 

modelagem aplicável desde o processo inicial do projeto até a fase de redesenho do processo 

existente. 

According to the previously described circumstances, we are trying to find a 
process design pattern, which is applicable either during the initial process 
design, or even to redesign the existing process. 

• EP14 

O estudo aborda as fases de desenho e implementação com base em uma modelagem 

declarativa e a fase de monitoramento e controle focada no gerenciamento de contexto. 

we present our vision of context-aware business process management based 
on declarative modeling combined with innovative context management and 
formal concept analysis. 

6.2.1.6  Reconfiguração automática de processos 

• EP04 

O foco do modelo apresentado é trabalhar na fase de refinamento dos processos. 

An application software model that supports flexible adjustment of business 
process is presented in this paper. 

• EP10  

O trabalho é aplicado principalmente nas fases de monitoramento e controle, e refinamento 

do ciclo BPM, apresentando uma solução para proporcionar a efetivação das adaptações e 

manutenções necessárias aos processos de negócio e a alocação de seus recursos. 

The presented approach firstly aims at developing a method for RFID-driven 
business process analysis. Secondly, the project aims at developing a new 
methodology that allows the dynamic generation autonomous adaptation and 
maintenance of business processes and the allocation of corresponding 
resources (such as IT-systems, personnel, ...) according to current corporate 
needs, restrictions and the corporate strategy. 
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6.2.2  Síntese da resposta 

De uma maneira geral, as abordagens ágeis em BPM estão mais concentradas na etapa de 

desenho do seu ciclo. Contudo, as demais fases também são contempladas pelas estratégias 

sugeridas e aplicadas pelos estudos primários selecionados neste trabalho. 

A análise por tipo de abordagem neste caso apresenta resultados interessantes que poderão 

ser úteis no desenvolvimento de novas pesquisas na área, principalmente quando o objetivo for 

a seleção e a utilização de estratégias múltiplas para obtenção de um ciclo BPM ágil. 

As abordagens baseadas em �métodos para extração de processos críticos� estão 

concentradas nas fases inicias do ciclo BPM, com destaque para a etapa de análise, onde esta 

importante definição trará repercussão em todo o restante do ciclo de vida BPM. Já as 

abordagens classificadas como �reconfiguração automática de processos� se concentram nas 

etapas finais do ciclo, notadamente na etapa de refinamento, onde as possibilidades de 

adaptação dos processos de negócio se materializam. Os demais tipos de abordagens se 

apresentam mais definidas no meio de ciclo, justamente em torno da etapa de desenho dos 

processos, sem, no entanto, se restringir a esta fase. A distribuição da quantidade de estudos 

primários segregados por tipo de abordagem com ênfase em cada etapa do ciclo BPM é 

apresentada na tabela 9. 

Tabela 9 - Tipo de abordagens ágeis e as fases do ciclo BPM.

TIPO DE ABORDAGEM / 
FASE DO CICLO 

Planejamento Análise Desenho Implementação
Monitoramento 

e Controle 
Refinamento 

Abordagem Social 1 2 5 4 2 2 

Métodos ágeis aplicados em 
BPM 

1 2 3 3 0 0 

Métodos para extração de 
processos críticos 

1 2 1 0 0 0 

Integração SOA e BPM 0 0 3 2 1 1 

Construção de processos 
flexíveis 

0 0 3 1 1 0 

Reconfiguração automática de 
processos 

0 0 0 0 1 2 

TODOS 3 6 15 10 5 5 

Fonte � elaborada pelo autor. 
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6.3  Como aplicar as abordagens ágeis em BPM? (RQ3) 

A questão de pesquisa RQ3 pretende esmiuçar, com maiores detalhes, as propostas 

encontradas na literatura que se inclinam para o objetivo de aproximar as iniciativas de 

gerenciamento de processos de negócios aos conceitos de agilidade. 

O objetivo desta seção é apresentar caminhos para implantação de abordagens ágeis em 

BPM, baseando-se em frameworks ou conjunto de ações extraídas dos estudos primários. Na 

questão de pesquisa RQ4, serão abordados detalhes de ferramentas e arquiteturas de sistemas 

presentes nos trabalhos selecionados. Desta forma, esta seção não irá se aprofundar neste 

mérito. 

A evidenciação dos dados será apresentada por tipo de abordagem. Desta forma, a seção foi 

subdividida em sete subseções: uma correspondente a cada um dos tipos de abordagem 

definidos no capítulo 5 e a última de síntese da resposta. 

6.3.1 Abordagem social 

• EP01 

A abordagem colaborativa proposta pelo estudo EP01 apresenta a seguinte sequência de 

quatro etapas: 

1. Primeiramente, um participante modela o processo de acordo com a sua expectativa de 

trajetória �perfeita� da sequência de atividades. Este percurso não conterá muitas 

alternativas e não deve ser muito grande, na medida em que ele está expressando apenas 

seu ponto de vista sobre o processo. 

One process participant can easily start by modeling the happy path of his 
part of the process, formulating expectations towards his communications 
partners easily. This happy path will not contain many alternatives and the 
size of the process model he has to deal with is usually not too big as he�s 
expressing only his view on the process. 

2. Os participantes do processo com o mesmo papel do primeiro modelador executam uma 

instância do processo com base neste modelo definido por um caminho ideal, e são 

capazes de lidar com situações excepcionais que ocorrem durante a execução, 

desviando-se do modelo de processo proposto. Estes participantes acabam agregando 
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novos caminhos ao modelo de processo que continua restrito em tamanho e em 

alternativas. 

Process participants having the same role in the process as the first modeler 
executing a process instance based on this happy path model are nevertheless 
capable to deal with exceptional situations occurring during execution by 
deviating from the given process model. By deviating they contribute another 
path to the process model, being itself once again small in size and number of 
alternatives 

3. Outros participantes do processo, que cumprem papéis distintos do primeiro modelador 

podem enriquecer o modelo de processo, quer durante o tempo de execução por se 

desviar do comportamento esperado e modelar esse comportamento com mais detalhe 

ou enriquecendo o modelo do ambiente. Tipicamente este enriquecimento está na 

direção de um maior detalhamento das etapas do processo ou na inclusão de outros 

participantes do processo que o primeiro modelador não previa. 

Other process participants, fulfilling roles for which the first modeler only 
modeled the expected behavior towards him for, can enrich the process model 
either during execution time by deviating from the expected behavior and 
modeling this behavior in more detail or by enriching the model in the 
modeling environment. Typical enrichment activities is detailing process steps 
or involving other process participants the first modeler did not foresee. 

4. Depois de cada adaptação do modelo de processo, novas versões podem ser entregues. 

Instâncias de processo em execução em versões mais antigas do modelo de processo 

podem ser migradas para a versão mais recentes se compatíveis. Essa abordagem 

permite a promulgação de várias novas versões do modelo de processo em um único 

dia. 

After every adaption of the process model new versions can be enacted. 
Process instances running on older process model versions can be migrated 
to the newer version if compatible. This approach allows the enactment even 
several new process model versions a day and is therefore coming close to the 
concepts of continuous delivery [40] being known from software engineering. 
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Figura 7 � Framework do estudo EP01.

Fonte: EP01 

• EP05 

O estudo EP05 propõe uma abordagem metodológica que se integra com o ciclo tradicional 

de gerenciamento de processos de negócio, intitulada de ANEW (collAborative busiNess 

procEss management Wiki). A sequência de passos a serem seguidos na direção de sua adoção 

é a seguinte: 

1. Integração de conceitos sociais; 

2. Descoberta colaborativa de processos de negócios: 

a. Definir o processo em termos de seus objetivos e sub-objetivos (processo 

orientado a objetivos); 

b. Definir o processo em termos de seus setores de atuação e contexto, usando uma 

estrutura de classificação com base em rotinas organizacionais. 

3. Projeto colaborativo de modelagem: 

a. Projetar e modelar o processo usando uma abordagem wiki, onde a colaboração, 

forte participação do usuário e o uso do conhecimento tácito constituem 

princípios fundamentais; 

b. Especificação da descrição através de uma abordagem ontológica chamada 

folksonomia. 

4. Execução e controle colaborativo; 

5. Avaliação e validação de contribuições dos participantes durante todo o ciclo de vida 

do processo de negócio; 

6. Adotar uma abordagem ágil para o ciclo de vida; 
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Figura 8 � Ciclo de vida ANEW.

Fonte: Adaptado de EP05.

1. Integration of social concepts;  

2. Collaborative discovery of business processes: 
a. Define the process in terms of its objectives and subobjectives, or commonly 
called, process oriented goals; 
b. Define the process in terms of its agency and context, using a classification 
framework based on organizational routines. 

3. Collaborative design and modeling: 
a. Designing and modeling the process using a wiki-Iike approach, where 
collaboration, user empowennent and use of tacit knowledge are key 
principles; 
b. Specify the description through an ontological approach called folksonomy. 

4. Collaborative execution and control; 

5. Evaluation and validation of participant�s contributions throughout the 
business process lifecycle; 

6. Adopting an agile approach to the lifecycle. 

• EP08 

EP08 ressalta, em sua abordagem baseada em conhecimento, que o escopo e a arquitetura 

dos processos de negócios, bem como a colaboração entre cada processo de negócio, devem ser 

bem definidos no início da modelagem. O estudo afirma que designers de processos de negócios 
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são capazes de reduzir o tempo de projeto e melhorar a precisão do modelo, caso sejam 

assistidos pelo conhecimento relacionado com a área. 

At the beginning of business process design, from the point of view of 
enterprise development strategy, the scope and architecture level of primary 
or secondary business process must be well defined, as well as the 
collaboration of each business process. Assisted with related knowledge, 
business process designer is able to shorten design time and enhance design 
accuracy. 

Durante o período de detalhamento do projeto de processos de negócios, os quatro 

elementos básicos do processo a ser modelado: a distribuição de recursos, as regras de 

funcionamento do processo, os participantes do processo e os objetivos do processo, devem ser 

referenciados aos processos de negócios semelhantes (dentro ou fora da empresa) arquivados 

no sistema de gestão do conhecimento, que determinam os processos de negócios otimizados. 

During the period of detail business process design, according to four basic 
elements of the target process including resource distribution, process 
operational rules, process participants, and process goal, referring to similar 
business processes inside or outside enterprise that archived in knowledge 
management system, determine and output the optimized business process. 

Depois da modelagem dos processos, os resultados do projeto serão transferidos para o 

sistema de gestão do conhecimento como feedback. Após a classificação, tais conhecimentos 

serão arquivados para facilitar a monitoração, análise, otimização e modificação dos processos 

de negócios no futuro.  

After process design, current knowledge has been reused, and the results of 
process design will be transferred into knowledge management system as 
feedback. After classification, such knowledge will be archived, which will be 
valuable for business process operation monitor, analysis, optimization and 
modification. 

Os conhecimentos relacionados com a operação do processo também serão transferidos para 

o sistema de gestão do conhecimento. A partir do acompanhamento desta operação, BPM apoia 

a análise dos dados históricos dos aspectos de eficiência operacional do processo e o consumo 

dos recursos. Com base em processos típicos, é realizada uma análise comparativa de dados e 

sugeridas modificação para otimizar os atuais processos de negócios. 

Similarly, all related knowledge of the operation, including the situation, 
changes, results of every part mentioned above will be transferred into the 
knowledge management system. Base on the monitoring of above business 
process operation, BPM support historical operational data analysis from the 
aspects of business process operation efficiency, running efficiency and 
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resources occupancy. Targeting for typical processes, data analysis compare 
with related processes, and as a result modifying suggestion will be proposed 
to optimize current business processes. 

Figura 9 � Abordagem baseada em conhecimento.

Fonte: elaboração própria, baseado em EP08.

• EP15 

O trabalho EP15 propõe a utilização de softwares sociais para atender os requisitos de um 

gerenciamento ágil de processos de negócios. A partir desses requisitos, o estudo especifica 

quais ações e pontos de atenção devem ser observados para a sua implantação: 

• Promover a motivação para participar: um ciclo de vida BPM baseado em software 

social requer a colaboração entre os diferentes atores, nas diferentes fases do ciclo de 

vida de BPM. No entanto, as partes interessadas podem não ter uma identidade 

comumente percebida e isso pode dificultar a participação. 

4.2.1. Fostering motivation to participate: a BPM life cycle based on social 
software requires the collaboration between different stakeholders through 
the different phases of the BPM life cycle. However, stakeholders may lack a 
commonly perceived identity and this may hamper participation (for a 
discussion about the influence of a common identity on motivation see e.g., 
[23]). 
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• Compartilhamento de conhecimento: outro ponto importante para superar as barreiras 

organizacionais é a disseminação do conhecimento dos processos de negócios dentro da 

organização e entre os usuários. 

4.2.2. Sharing knowledge: another important point for overcoming 
organizational barriers is the dissemination of knowledge of business 
processes within an organization and among users. 

• Fomentar a colaboração: é preciso facilitar a integração dos usuários finais com os 

especialistas na modelagem dos processos, sempre levando em conta que algumas 

atividades investigadas pelos especialistas de processos são movidas por objetivos mais 

sistêmicos, como a otimização, que muitas vezes são transparentes aos usuários finais. 

Isso que pode gerar uma diferença conceitual entre a perspectiva do especialista e os 

usuários finais e dificultar a captura de conhecimento tácito desses usuários quando eles 

modelam processos de negócios de forma colaborativa. 

4.2.3. Fostering collaboration: Conversely, experts� modelling activities (part 
of BPM life cycle and the underlying engineering processes) are driven by 
systemic soft goals, like optimization, which are transparent to end users. As 
a result, the conceptual gap between the perspective of the expert and the end 
users hinders the capture of tacit knowledge of such users when they model 
business processes collaboratively. 

• A conciliação de diferentes terminologias: mesmo que o ambiente organizacional 

promova a contribuição de todas as partes interessadas durante as fases do ciclo de vida 

BPM, alguns podem ser parcialmente excluídos porque os termos e modelos utilizados 

para descrever os processos são definidos sem a sua participação ou simplesmente 

imposta a eles. 

4.2.5. Reconciliating different terminologies: Even if the organizational 
environment fosters the stakeholders to contribute during the phases of BPM 
life cycle (Section 4.2.1), they are partially excluded because the terms and 
models used to describe processes are defined without their participation or 
simply imposed on them. 

• O estudo propõe adicionar uma nova identificação nos blocos padrões de representação 

de tarefas em processos de negócio que as identifique como tarefas colaborativas. 

4.2.6. Extending notations to represent both social and business processes: In 
order to integrate business processes and cooperative actions we propose to 
add a new kind of building block to the standard BP elements; such process 
items are tagged with the __cooperative__ stereotype as shown in Figure 5(a). 
The type of cooperative entity is shown in the data object associated with the 
cooperative action. Term WikiDoc in Figure 5(a) indicates that the 
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cooperative object is a wiki document; the roles involved in the cooperative 
action, e.g., Advisor, are indicated between parentheses. 

• Apoio a um ciclo de vida BPM ágil em um sistema de BPM: o software social permite 

um controle a posteriori da qualidade. Todos os interessados podem facilmente 

contribuir e a comunidade dos stakeholders avalia suas contribuições. Aplicar as ideias 

de software social sobre o ciclo de vida do BPM permite aos usuários estarem incluídos 

mais ativamente no ciclo de vida BPM. 

4.2.7. Supporting an agile BPM life cycle in a BPM system: The traditional 
BPM life cycle contains fixed flows between selected stakeholders, 
implementing an a priori control of quality. Social software, on the other 
hand, enables an a posteriori control of quality: All stakeholders may easily 
contribute but the community of stakeholders evaluates their contributions. 
Applying the ideas of social software on the BPM life cycle it follows that 
different users are included more actively in the BPM life cycle. Every 
contribution to the BPM life cycle can be seen as a service provided by an end 
user or an involved stakeholder. 

• EP17 

EP17 é uma publicação técnica. Ela foi classificada como abordagem social por apresentar 

forte ênfase à integração e colaboração, todavia também apresenta vários aspectos das 

abordagens ágeis tradicionais. Na fase de análise (ou descoberta) dos processos, o trabalho 

prevê 3 atividades: 

Tabela 10 - Atividades da fase de análise dos processos.

Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 

Documentar os processos-chave 
em termos de marcos e atividades, 
incluindo atores-chave, sistemas, 
proprietários de processos, tempo 
de ciclo, custo, entradas, saídas, 
riscos e desafios, bem como 
identificar a documentação de 
apoio. 

Definir os fluxos de 
processos de alto nível 
(como nível 0 ou nível 
1), com ambas as 
equipes de negócios e de 
TI para os processos �as 
is�  e os processos "to-
be".  

Uma sessão colaborativa de 
brainstorming de processos com 
as equipes de negócios e de TI 
para definir os requisitos gerais e 
determinar em conjunto tanto 
viabilidade e alternativas ou 
abordagens.

Documenting the key processes in terms of 
milestones and activities, including key 
actors, systems, process owners, cycle 
time, cost, inputs, outputs, risks and 
challenges, as well as identifying the 
supporting documentation. 

Defining high-level process 
flows (such as Level 0 or 
Level 1) with both business 
and IT for the current 
processes as well as the "to-
be" processes. 

A collaborative process brainstorming 
session with business and IT to define 
overall requirements and jointly 
determine both feasibility and 
alternatives or approaches. 

Fonte: elaborada pelo autor, baseado em EP17.

Já nas etapas seguintes, de desenho e implementação, o estudo defende a utilização de 

playbacks, ou seções interativas cujo propósito é o desenvolvimento e revisão em tempo real 
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da solução por todas as partes interessadas. Estas seções são similares aos sprints do 

desenvolvimento ágil de software. A utilização dos playbacks ocorre em quatro etapas: 

We find that a key component to BPM success is iterative development via 
playbacks. Playbacks are interactive sessions whose purpose is real-time 
development and review of solution functionality for all key stakeholders. 

Each individual playback needs to identify goals and expectations (similar to 
defining a sprint in agile software development) and should additionally 
define the playback scope as it relates to the overall solution. 

Tabela 11 - Etapas de playbacks.

Etapa 1 (Playback 0) Etapa 2 (Playback 1) Etapa 3 (Playback 2) 
Etapa 4 (Playback

3)
Centra-se no entendimento 
de alto nível dos processos 
de negócios. Normalmente, 
este é o resultado do 
trabalho de descoberta 
abordado na fase de 
descoberta (análise) ágil 
dos processos descrita 
anteriormente. A chave é a 
entrega de uma definição de 
processo executável (BPD), 
mostrando as principais 
tarefas no processo (mas 
não mostrando a 
implementação). Raias 
BPD normalmente mostram 
os papéis-chave no 
processo. O processo irá 
expor um modelo de 
informações básicas. 

Concentra-se em design 
de interface e 
implementação. Pode 
ser repetida várias vezes 
para garantir uma 
abordagem coerente 
para as interfaces de 
usuário. A intenção não 
é finalizar as interfaces 
com o usuário, mas 
garantir que satisfaçam 
os requisitos essenciais. 
Normalmente, isso 
também inclui a 
elaboração do modelo 
de dados do processo 
para atender aos 
requisitos de interface 
do usuário e do 
gerenciamento de 
decisões. 

Centra-se na integração 
e conectividade externa. 
Embora não possamos 
implementar todas as 
interfaces, esta 
reprodução se concentra 
na integração necessária 
entre fontes de dados, de 
serviços e de aplicativos 
externos, bem como 
aspectos de manipulação 
de exceção e acordos de 
nível de serviço para os 
pontos de contato 
externos. Esta etapa 
também pode ser 
repetida várias vezes 
com base na conclusão 
dos objetivos de alto 
nível. 

Centra-se na 
consolidação das 
etapas anteriores para 
gerar a solução final 
fim-a-fim dos 
processos. 
Normalmente, esta 
etapa compreende 
todos os detalhes de 
implementação 
necessários, 
incluindo fluxo de 
processo, as 
interfaces e 
integrações, e deve 
resultar em uma 
solução que está 
pronto para o teste de 
aceitação do usuário. 

Focuses on high-level business 
process understanding. Usually 
this is the result of process 
discovery work covered in the 
agile process discovery phase 
described earlier. The key is the 
delivery of an executable process 
definition (BPD) showing key 
tasks in the process (but not 
showing the implementation). 
BPD swimlanes normally show 
the key roles in the process. 
Finally the process will expose a 
basic information model and 
optimally the initial rough-cut 
report and dashboards. 

Focuses on user interface 
design and implementation. 
This playback may be done 
multiple times to ensure a 
consistent approach to the 
user interfaces. The intent is 
not to finalize the user 
interfaces, but to ensure that 
they satisfy the key 
requirements. Normally, this 
playback also includes some 
elaboration of the process 
data model to meet UI and 
decision management 
requirements. 

Focuses on integration and 
external connectivity. 
Although we may not 
implement all interfaces, this 
playback concentrates on the 
handshakes needed between 
external data, service and 
application sources, as well 
as exception handling aspects 
and service level agreements 
for the external touch points. 
Like playback 1, this playback 
may be iterated multiple times 
based on completion of the 
high-level objectives. 

Focuses on the 
consolidation of earlier 
playbacks to render the 
final, tuned end-to-end 
solution. Normally, this 
playback comprises all 
necessary implementation 
details, including process 
flow, interfaces and 
integrations, and should 
result in a solution that is 
ready for initial user 
acceptance testing (UAT). 

Fonte: elaborada pelo autor, baseado em EP17. 
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6.3.2 Métodos ágeis aplicados em BPM 

• EP11 

Em EP11, seus autores defendem que uma organização não deve se concentrar demais em 

adotar mecanicamente apenas um framework ágil como Scrum ou XP, mas deve buscar 

estabelecer um conjunto ágil de valores, princípios, pensamento, práticas, papéis, ferramentas 

e cultura, usando algum tipo de guia.  

An organization should not focus too much on mechanically adopting only one 
agile framework end to end, such as Scrum or XP, but rather should focus on 
establishing and harvesting an agile mind set, values, principles, thinking, 
practices, roles, tools, and culture by using some kind of road map or adoption 
model of progress. 

O trabalho apresenta um conjunto de considerações a serem levadas em conta em cada fase 

do ciclo BPM: 

• Análise ágil: os processos são identificados, modelados, analisados e decompostos em 

subprocessos para o projeto BPM ágil. No início do projeto, um conjunto de requisitos 

é documentado em cada subprocesso, através das user stories em colaboração com os 

stakeholders. Os requisitos identificados dentro de cada subprocesso são estimados, 

priorizados e organizados em iterações curtas. É importante notar aqui que as user 

stories de alto nível só devem fornecer detalhes suficientes para a estimativa e 

priorização, e não deve abordar detalhes de baixo nível desnecessários, que podem 

prejudicar a capacidade de adaptação do projeto BPM ágil. 

A process in scope can be identified, modeled, analyzed, and decomposed into 
subprocesses for the Agile BPM project. Within each subprocess, a set of 
requirements is documented at high level in terms of process user stories in 
collaboration with the stakeholder at the beginning of the project. The 
identified user stories or requirements within each subprocess are estimated 
and prioritized. The prioritized process requirements are organized into short 
iterations and releases.  

It is important to note here that high-level user stories should only provide 
enough details that are necessary for estimation and prioritization, and should 
not lock in unnecessary low-level details, which may hinder the adaptability 
of the Agile BPM project.  

• Planejamento ágil: as formas tradicionais de BPM focam o planejamento inicial 

detalhado para as equipes de trabalho. BPM ágil concentra-se em um plano de projeto 
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de alto nível inicial que descreve o número de releases do projeto, recursos, riscos e 

estimativas de custos e benefícios. 

Traditional ways of BPM planning focus on the detailed up-front planning. 
Agile BPM ways of working require planning at project, release, iteration, 
and day level. Agile BPM focuses on initial high-level project plan that 
outlines number of project releases, resources, risks, and cost and benefits 
estimates. 

• Desenho ágil: em vez de um desenho detalhado antecipadamente, um projeto de alto 

nível para o processo de To-Be pode ser desenvolvido no início do projeto. Este projeto 

de alto nível, em seguida, emerge com mais detalhes em novas versões e iterações. 

Agile design for BPM can kick off by reviewing the existing As-Is process 
model and identified requirements for the target To-Be process model. Instead 
of a detailed up-front design, a high-level design for the To-Be process can be 
developed at the start of the project. This high-level design will then emerge 
with more details in short releases and iterations.

• Construção ágil: as formas ágeis de trabalho focam a construção do produto ou serviço 

com características mínimas negociáveis ou viáveis em pequenas iterações com base 

nos requisitos do usuário, buscando a entrega de valor antecipada ao cliente. 

Traditional ways of working focus on big-bang product or service 
development in the build phase. Agile ways of working focus on building the 
product or service minimum marketable or viable features in small iterations 
based on the just-in-time user stories or requirements. Agile ways of 
development focus on delivering value early.  

• Teste ágil: enquanto as formas tradicionais de trabalho fazem o teste uma vez que todo 

o produto ou serviço esteja desenvolvido, BPM ágil testa o produto ou serviço com 

características mínimas negociáveis ou viáveis em pequenas iterações enquanto o 

desenvolvimento está em andamento. 

Although traditional ways of working around testing first do the testing once 
the whole product or service is developed, agile ways of working focus on 
testing the product or service minimum marketable or viable features in small 
iterations while the development is in progress. 

• Implantação ágil: BPM ágil requer acompanhamento de testes e mudanças na fase de 

implantação. Por estas razões, a fase de implantação do BPM ágil se concentra na 

responsabilidade colaborativa e orientada a comunicação compartilhada, prestação de 

contas e uma governança orientada ao valor para o negócio. 
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Agile BPM in the deployment phase focuses on collaborative and 
communication-oriented shared responsibility, accountability, and business 
value-oriented change and governance. 

• EP12 

O estudo EP12 divide os projetos de BPM ágil nas fases de identificação de escopo, kick-

off e um número ajustável de sprints, até que o objetivo do projeto seja alcançado. O número 

de sprints irá variar em função das características do projeto.  

Agile BPM projects can be divided into the phases and types of sprints shown 
in figure 6. As discussed, we differentiate between artifacts, methods, and 
activities in each phase. Before a project starts, it must be scoped. Afterwards, 
the project kick-off starts the project and is followed by an adjustable number 
of sprints, until the project goal is achieved. Depending on the project, the 
number of releases will vary. 

Figura 10 � Fases do BPM ágil.

Fonte: adaptado de EP12.

O trabalho ainda lista algumas boas práticas a serem adotadas para a adoção de uma filosofia 

ágil no gerenciamento de processos de negócio: 

• Retirar as restrições de escopo: a abordagem clássica de projeto tem o seu escopo fixo, 

oferecendo flexibilidade de prazo e custo. Na abordagem ágil, o prazo e o custo são 

fixos, retirando as restrições ao escopo. Atualmente, já existe o reconhecimento da 

comunidade que projetos de longo prazo com um escopo fixo, muitas vezes não são 

bem sucedidos. 

 (Motivate the Different Approaches Using the �Magic Triangle�): While the 
classic waterfall approach has a fixed project scope, it only delivers 
assumptions on time and budget. Turning the triangle to agile, in contrast, 
offers a fixed time and budget, but no limitation or restriction on the scope. 
Until recently, a project without a clearly defined scope was not acceptable. 
Nowadays it is recognized that long-running projects with a fixed scope are 
often not successful and do not lead to end-user acceptance. 
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• Avaliar parâmetros para definir abordagens de projeto ágeis ou clássicas: avaliar os 

parâmetros e características do projeto (ex: cultura das pessoas, relação com os clientes, 

complexidade do projeto, distribuição das equipes, etc.) para decidir se você deve buscar 

uma abordagem ágil ou clássica.  

 (Parameters for Agile or Classic Project Approaches): Evaluate the 
parameters shown in figure 5 to decide whether you should tend towards 
executing your project in an agile or more classic (waterfall)-oriented 
approach. 

• Utilize o IBPM Story Check: módulo utilizado na fase inicial para identificar quais 

tópicos e dependências a user storie irá gerar. O objetivo é o de classificar novos 

requisitos. 

(Use the IBPM Story Check). You should use the IBPM Story Check (see figure 
9) in the early phase of a new user story to identify which subjects and 
dependencies the specific story will generate. The goal is to classify new 
requirements and to identify the relevant IBPM pillars.  

• Use o IBPM Quick Checks: módulo responsável por diferentes níveis de verificações 

rápidas para decidir sobre medidas importantes dentro de um sprint. 

(Use IBPM Quick Checks). Use the different IBPM Quick Checks levels shown 
in figure 10 to decide on important steps within a Sprint.  

• Customize o framework: dependendo dos problemas ou questões específicas 

encontradas, é necessário adaptar algumas das práticas apresentadas. 

(Customize the Framework). Take the time to think about a project-specific 
customization carefully. Depending on specific problems or questions there 
are ways to solve issues by adapting some of our best practices. 

• Equipes com diferentes perspectivas: caso necessário, utilize equipes com perspectivas 

técnicas e de negócios de forma intercalada, com um deslocamento de um sprint entre 

elas. Um time representa a perspectiva de negócio e molda os requisitos para o segundo 

time.  

(Use Interleaved Teams for Business and Technical Perspectives If Needed). 
Use interleaved parallel teams to generate �ready�backlog items with an 
offset of one sprint if the stories become too complex. One team represents the 
business perspective and shapes the requirements which will then be 
implemented by the second team. This approach collides with the agile 
principles, but sometimes helps to get at least some of the concepts into a 
project. 
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• EP18 

EP18 é uma publicação técnica, assim como EP17. Este trabalho apresenta maior ênfase na 

utilização de um conjunto de práticas similares aos métodos ágeis tradicionais da engenharia 

de software aplicadas no BPM. Esse conjunto de práticas são baseadas na metodologia 

denominado DevOps. 

As primeiras etapas são as fases de descoberta (análise) dos processos e de desenho de alto 

nível (visão geral). Inicialmente, é realizada uma priorização dos processos utilizando como 

base o valor entregue ao cliente e seguindo critérios definidos. A partir daí, segue-se a captura 

de requisitos através da estratégia de user stories, que culmina com uma apresentação de uma 

versão inicial do processo para todas as partes em conjunto para compreender os modelos de 

processos, seus valores e escopo. 

The discovery and macro design phases 

A process inventory quickly identifies which processes are ripe for 
implementation. Using criteria that focuses on customer value helps prioritize 
processes and the selection of a process or processes to implement based on 
the customer value it can deliver. 

During the discovery phase, the process of capturing requirements begins, 
typically in the form of user stories. 

Requirements are distilled into user stories. The team maps user stories to the 
process based on how the stories relate to the actor, their action, their task, 
or their expected benefit. The discovery effort culminates with a Playback 
Zero presentation to bring all parties together to understand process models, 
value, and scope. 

Na fase seguinte, de desenvolvimento ou desenho do processo, o estudo recomenda a 

adoção das práticas e princípios ágeis, como trabalhar em estreita colaboração com o cliente, 

manter a sobrecarga ao mínimo possível, executar testes contínuos e realizar entregas rápidas. 

De uma perspectiva técnica, o trabalho deve ser quebrado em pequenos componentes. 

The development phase: 

An IBM BPM development project should follow agile practices and 
principles. Key concepts include working closely with the customer on each 
feature, managing technical debt, and keeping overhead to a minimum. 

Continuous testing is another matter to consider during the development 
phase 
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Another agile principle is to deliver fast. From a technical perspective, the 
work must be broken into small components.  

Na fase de implantação se preocupa com a criação de pontos de monitoramento futuro. A 

ideia é que a equipe de operação participe da fase de desenvolvimento junto com os 

desenvolvedores para ajudar a identificar estas necessidades. O monitoramento pode ser tanto 

da efetividade do processo quanto dos sistemas que lhe dão suporte. 

The deployment and operations phases 

From a business perspective, IBM BPM can be set up to capture important 
measurements about the process. During development, the team should have 
set up tracking points that tie to key business goals. For example, if a goal is 
to make decisions within a certain timeframe, tracking points can determine 
how often that goal is met. 

Monitoring is not just about business goals. Consider monitoring the health 
of the application. Tracking data such as CPU utilization or memory usage 
can identify problems that need to be addressed. The operations team needs 
to work with the developers during development to identify monitoring 
requirements.

6.3.3 Métodos para extração de processos críticos 

• EP03 

O procedimento proposto pelo estudo EP03 para avaliação dos processos críticos segue os 

seguintes passos: 

1. Primeiro, é preciso obter um consenso sobre o objetivo final para o problema, e 

descrevê-lo como um modelo de nível superior do IDEF0. O princípio fundamental da 

IDEF0 é que os sistemas complexos podem ser descritos por um conjunto de atividades 

a serem realizadas no BPM. Estas atividades são decompostas progressivamente para 

expressar mais detalhes até a definição necessária do sistema ser alcançada. O modelo 
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IDEF0 é estabelecido durante a construção da árvore de objetivos através de uma 

avaliação cuidadosa de cada atividade do BPM.  

Among the DMs in charge, make a consensus on the final goal for the 
decision problem, and describe it as a top-level model of the IDEF0; 

The essential principle of the IDEF0 is that complex systems can be 
described by a set of activities to be performed in the BPM. These 
activities are decomposed progressively to express further detail until 
the required definition of the system will be reached.  

Establish the IDEF0 model while constructing partly the objective tree 
through careful assessment of each activity of the BPM in a concurrent 
manner; 

2. Através da aplicação do AHP, apenas com a realização de julgamentos subjetivos 

simples, os tomadores de decisão podem escolher a melhor solução entre um número 

finito de alternativas de decisão. Os pesos relativos são calculados e agregados e é 

definido o método de avaliação de cada sub-objetivo no nível mais baixo em função das 

suas propriedades. A partir daí, são selecionadas as métricas para cada alternativa, que 

serão posteriormente normalizadas para possibilitar a comparação e a escolha da 

alternativa com as maiores pontuações. 

by applying the AHP, calculate the relative weights, and aggregate them; 

The AHP (Satty, 1980) is a multi-objective optimization method in terms of 
hierarchy that structures the value system of decision-maker (DM). Just 
carrying out simple subjective judgements, DM can choose the most preferred 
solution among a finite number of decision alternatives. 

decide the evaluation method of each sub-goal at the bottom level depending 
on their properties, and gather the metric for each alternative.  

to compare each evaluation in common scale, normalize the metrics.  

choose the alternative with the largest ratings as the best choice. 

3. O estudo prevê ainda, caso necessário, a realização de uma pós-análise com base no 

método de medida �-fuzzy para examinar o efeito da tendência do tomador de decisão. 

if necessary, carry out the post-analysis based on the �-fuzzy measure method 
described earlier to examine the effect of the tendency of the DM. 
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• EP16 

O estudo EP16 define a primeira fase de sua abordagem como o planejamento estratégico. 

Nesta etapa, o objetivo é construir uma imagem geral da situação, observando os problemas e 

todos os pontos de vista, coletando e analisando todos os dados. Os autores destacam a 

importância do envolvimento de todas as partes necessárias a partir do início, desde os donos 

dos processos até os responsáveis da gerência executiva. 

The first phase is strategic planning. Opening up the problem involves setting 
up the project/problem framework, that is, identifying the problem owners, 
obtaining the unstructured problematique, selecting the correct people both 
at executive management, and senior management, and the problem owners 
and involving all the necessary stakeholders at the outset (Siriram 2007). 
Once the project framework was established, the next step involved opening 
up the problem. Using the model, we firstly constructed a naive picture of the 
situation, obtaining all symptoms and all views, collecting all hard data and 
performing the necessary data analysis, giving way to a more realistic rich 
picture of the problematique.  

A segunda fase é a estruturação da problemática. O estudo propõe o uso de modelos 

estruturados para a compreensão da dinâmica de sistemas.  

The second phase, structuring the problematique, was next analyzed. 
Customer, actors, performance, environment, transformation, owner, 
weltanschauung, nature (CAPETOWN) models, (adapted from CATWOE 
models developed by Checkland), were constructed to work towards a more 
structured problematique. The CAPETWOWN models are a structured 
approach to understanding the systems dynamics. This resulted in identifying 
a realistic rich Picture of the BPM problematique. The CAPETOWN models 
then were used to look at the problematique in a systemic manner. 

A terceira fase, de avaliação, envolve a avaliação dos processos-chave, através um sistema 

AHP, em relação às estratégias e os objetivos da organização. AHP funciona através do 

desenvolvimento de prioridades e metas para avaliar diferentes alternativas. A lista de processos 

resultante desta avaliação é então alvo de melhoria incremental ou radical.  

The third phase, evaluation, involved evaluating the key processes from the 
AHP against the organization�s strategies and goals and then obtaining a 
more realistic problematique. The output, being a list of processes, was 
targeted for improvement either incremental or radical, which would yield the 
most gains. These processes were then reviewed to make sure they aligned to 
the firm�s strategies and goals. 
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6.3.4 Integração SOA e BPM 

• EP06 e EP09 

Os trabalhos EP06 e EP09 pretendem estabelecer arquiteturas de integração BPM e SOA 

com o objetivo de tornar as iniciativas de gerenciamento de processos mais ágeis, e não 

apresentam um guia de aplicação da solução, logo os detalhes quanto às suas propostas de 

integração serão abordados na seção 6.4. 

• EP02 

O estudo EP02 não propõe um framework nem uma lista de ações específicas para a 

integração entre SOA e BPM. No entanto ele aborda questões ou preocupações que devem ser 

levadas em conta para o sucesso da iniciativa, quanto à arquitetura de negócios, à modelagem 

de processos, à governança, à definição e a organização de papeis e responsabilidades, além das 

tecnologias utilizadas.  

EP02 destaca a importância de construir a arquitetura de negócios, ou em outras palavras, a 

definição das funções e dos processos necessários para cumprir a missão da empresa. Em uma 

arquitetura SOA, estes processos são um ponto de partida para a concepção de serviços 

reutilizáveis. 

A. Enterprise and Business Architecture: a big part of enterprise architecture 
is creating a business architecture. Within the realm of business architecture, 
the functions and processes needed to fulfill the enterprise's mission are 
defined. All enterprises should also have a strategy -- a plan for how to 
achieve specific goals. Strategy is executed through these processes, not 
through the functions. Each function contributes to the achievement, but the 
processes move the work outputs of the functions toward the specific goals. In 
an SOA, those processes are a starting point for designing reusability into the 
services. 

Quanto à modelagem dos processos, EP02 afirma que os arquitetos, consultores de 

processos e analistas devem fazer estes projetos junto aos proprietários de processos, deixando-

os cada vez mais confortáveis com as ferramentas de modelagem e simulações, provendo uma 

participação mais consistente no esforço de melhoria contínua. Esta preocupação nos remete ao 

uso das abordagens sociais discutidas anteriormente. 

In BPM thinking, a process is Always changing because the future state is not 
predictable: "As is" and "to be" are simply temporal states of reality. 
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Therefore, process architects, consultants and analysts must do these designs 
with process owners, ideally making the process owner increasingly 
comfortable with modeling tools and simulation to more consistently 
participate in the improvement effort on an ongoing basis.  

Em relação ao ponto central da proposta, integração SOA e BPM, o estudo defende a 

formação de um grupo de excelência dentro da organização (centro de competência) que 

desenvolva e gere o crescimento de uma arquitetura SOA, e que no lado do BPM concentre 

conhecimento sobre a modelagem de processos, o domínio do negócio, políticas e regras de 

negócio. Este grupo deve estar familiarizado com o registro de componentes relevantes dos 

processos para sua reutilização. Além disso, quanto ao uso das tecnologias, EP02 destaca a 

necessidade de buscar ambientes de composição de processos com componentes projetados de 

serviços de negócio, permitindo que projetos de BPM influenciem o desenho dos componentes 

do sistema SOA.  

It is common to have a group within the organization that develops and 
manages the growth of an SOA. On the BPM side, a process leader normally 
includes process architects and consultants. A process leader normally 
concentrates knowledge about process modeling and design, leveraging 
business domain knowledge, modeling skills, policy and rule management 
skills, as well as optimizing human-to-human processes with system-to-system 
processes. This group should be familiar with the registry of process-relevant 
components to draw on them for reuse.  

To the extent that BPM initiatives focus on increasing process agility, then 
BPM designs will want to leverage SOA designed system components. This is 
already emerging, as initial process composition environments start shipping 
with SOA-designed business service components included. 

EP02 destaca ainda que as atividades de governança devem estabelecer a correta priorização 

e as decisões corretas com o objetivo de melhorar os processos que permeiam as estruturas 

organizacionais e os ambientes de aplicação. 

The governance framework must accommodate prioritization and decision 
rights for improving processes that cut across organizational reporting 
structures and application environments. 

6.3.5 Construção de processos flexíveis 

• EP07 

A abordagem apresentada no estudo EP07 se propõe a perceber e entender o ambiente de 

fluxo de trabalho através da comunicação de mensagens e monitoramento, para raciocinar e 
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designar tarefas reativas e proativas com base nas informações assimiladas. O responsável pela 

orquestração do modelo é designado de agente e interage com o ambiente e os processos 

conforme mostrado na figura 11. Eles podem ser alocados por atividade de negócio, como 

agente de cliente, agente de validação, agente de pagamento, entre outros. Cada agente pode 

possuir determinados recursos e está equipado com lógica de negócios específica. Os agentes 

percebem mudanças no ambiente interno e externo e tomam decisões sobre as tarefas com base 

na sua lógica de negócios. Do ponto de vista de todo o ambiente, cada agente trabalha tanto 

individual como em grupo para alcançar objetivos de negócio. 

Figura 11 � Sistema cognitivo de gestão de processos.

Fonte: EP07. 

In our approach, the first is to perceive and understand the workflow 
environment through message communication and monitoring. The second 
and third represent the reasoning of reactive and proactive tasks based on the 
environment.  

Based on this discussion of the mechanism and knowledge model of the 
cognitive approach, we designed the framework shown in Fig. 3. Considering 
the large-scale and distributed settings in today�s business environment, 
business activities can be delegated to a number of autonomous problem 
solving agents, each of which plays a specific role. For example, in an order 
management system, several kinds, such as a customer agent, validation 
agent, payment agent, etc., can be specified. Each agent can possess certain 
resources and is equipped with specific business logic. The agents perceive 
changes in the internal and external environment and make decisions on tasks 
based on their business logic. From the perspective of the whole environment, 
each agent works both autonomously and collaboratively to achieve business 
goals. 
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• EP13 

Já EP13 apresenta uma proposta de modelagem de processos ad-hoc, mais flexíveis, 

baseada no padrão BPMN. O estudo detalha as seguintes etapas: a separação das partes ad-hoc

do processo, a aplicação de um padrão de ad-hoc, a definição de restrições e a identificação de 

padrões comuns na ordenação das atividades. 

O primeiro passo é identificar partes de processos existentes onde se deseja uma ordem ad-

hoc na execução das atividades. Deve-se incluir todas as atividades do processo que podem ser 

ordenadas de forma ad-hoc e separá-los em um ou mais sub-processos, de uma forma que 

garanta o isolamento do resto do processo da chamada por demanda da execução da atividade.  

4.1 The Separation of Ad-Hoc Process Parts: The first step is to identify parts 
of existing processes where an ad-hoc order of activities is desired.We should 
include all process activities which can be ordered ad-hoc and separate them 
into one or more sub-process. All activities in one adhoc sub-process should 
be logically related and ideally belonging to one unit of work. Such a 
separation assures that the rest of the process will be isolated from the on-
demand order of activity execution. The separated sub-process will be 
managed from the parent process. This means that it can be multi-instantiated, 
repeated several times, or terminated on-demand by events triggered from the 
parent process. 

Deve-se então aplicar padrão proposto, onde a atribuição de tarefas pode ser feita tanto por 

usuários, que podem escolher livremente qualquer atividade permitida que eles desejem, ou 

dirigida a partir do processo de gerenciamento com o uso da comunicação inter-processo. 

Através de regras de negócio, é possível determinar quais as atividades que estão autorizadas a 

serem atribuídas em cada estado do processo. O processo pode ser encerrado, quer pela 

intervenção do processo de gerenciamento ou por si só após atingir as condições definidas pelas 

regras de negócio.  
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Figura 12 � Padrão para processos ad-hoc.

Fonte: EP13. 

4.2 The Application of an Ad-Hoc Pattern: As depicted in (Fig. 1), the pattern 
consists of three basic sections. The two on the left serve for assigning tasks. 
This can be done either by performers, which can freely choose any allowed 
activity they want, or the assignment can be directed from the Managing 
process with the use of inter-process communication. These sections are 
synchronized and re-executed in loops. In these sections we also record the 
sequence of performed activities, evaluate Constraint Business Rules on the 
recorded sequence and determine which activities are allowed to be assigned 
in each process state. We will explain the details of the constraint concept in 
following paragraph. In the activity section, assigned activities are being 
performed and they are either completed or re-assigned. This mechanism is 
used for delegation, which is common in the context of ad-hoc processes. The 
process can be terminated either by the intervention of the Managing process 
or it can terminate itself after conditions defined by the business rules are met. 

A terceira etapa é a definição de restrições. O padrão contém tarefas de regras de negócios, 

que são responsáveis por decidir quais as atividades podem ser atribuídas a um executor em um 

determinado momento. Como entrada, esta regra de negócio recebe uma lista de atividades 

atribuídas ordenadas por tempo, avalia restrições que podem proibir a atribuição de certas 

atividades na próxima etapa de atribuição e produz uma lista de atividades que podem ser 

atribuídas como uma saída.  
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4.3 The Definition of Constraints: The pattern contains business rule tasks, 
which are responsible for deciding which activities can be assigned to a 
performer in a certain moment. As an input, this business rule takes a list of 
assigned activities ordered by time, evaluates constraints that can prohibit the 
assigning of certain activities in the next assignment step, and produces a list 
of activities, which can be assigned as an output. 

Por fim, deve-se buscar a identificação de padrões comuns na ordenação das atividades. 

Com base em dados históricos de execução de atividades nos processos e agrupando sequências 

similares em um conjunto de padrões comuns é possível detectar a relação entre a ordem das 

atividades e as características do caso concreto. A proposta do estudo é utilizar serviços de fora 

do processo para encontrar semelhanças e mecanismos de detecção de similaridade para 

fornecer sugestões just-in-time para o usuário. 

4.4 The Identification of Common Patterns in Activity Order: Suppose we have 
an ad-hoc process modeled according to our pattern with constraint rules. To 
achieve the last goal and satisfy the requirement for detecting the relationship 
between activity order and case characteristics, we record each path through 
ad-hoc process and group similar sequences into a set of common patterns. 
Consequently we compare these patterns to the active process instance and 
we are able to provide soft recommendations based on similarities. For that, 
we have to use two mechanisms not described by the pattern. First, we have 
to use some mechanism to find similarities. This has to be performed by a 
service outside of the process. Secondly, we use such a similarity detection 
mechanism to provide just-in-time intentions to the user in a user interface. 
For example, we can highlight certain activities, which are usually successors 
of the last claimed activity. The implementation of this construct can be 
different for each BPMS and therefore we do not propose any general 
solution.

• EP14 

EP14 apresenta os passos de funcionamento da abordagem proposta, baseada em máquinas 

de estados finitos, através do exemplo de um modelo de aplicação direcionado à assistência ágil 

ao paciente na área de saúde, conforme figura 13. 
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Figura 13 � Assistente Ágil ao Paciente.

Fonte: EP14. 

No exemplo, uma vez que um paciente tenha sido admitido (S0) e o resultado de seu exame 

físico (A1) tenha confirmado os sintomas declarados (E1), ele estará no estado S1. O estado 

final é o S3: alta ao paciente. O objetivo é fornecer recomendações, a fim de chegar a este estado 

tão rapidamente quanto possível, respeitando protocolos médicos e tendo em conta a situação 

contextual. Desta forma, a sequência de operações executadas pelo navegador para atingir esse 

objetivo é a seguinte: 

• A partir deste gráfico da figura 13, o navegador calcula o caminho mais eficiente a partir 

de S1 a S3, tanto em termos de comprimento quanto da probabilidade de fatos geradores. 

Supondo que este caminho ideal consiste em utilizar a ligação direta a partir de S1 a S3, 

o passo seguinte seria desencadear a transição a partir de S1 para S3. 

Fig. 1 illustrates the various possible paths from one state to another. The 
underlying graph is directed, nondeterministic, with possible cycles. From this 
graph the 44 I. Rychkova, M. Kirsch-Pinheiro, and B. Le Grand navigator 
computes the most efficient path from S1 to S3, both in terms of length and of 
events triggering probability. Let us suppose here that this ideal path consists 
in using the direct link from S1 to S3. The next step, in our example, is to 
trigger the transition from S1 to S3. 

• O navegador agora tem que identificar os fatos que podem desencadear uma transição 

de S1 a S3. De acordo com um mapa de transição de estados, as condições de 

acionamento de uma transição S1 - S3 são exames físicos adicionais ou testes 

laboratoriais médicos que não revelem nenhum problema e o paciente se sinta melhor - 

(E2 | E6) e E10; ou caso a avaliação não confirmar o diagnóstico (E8). Neste exemplo, 

o evento E2 pode resultar da atividade A1; E6 de A2 ou A3; E10 a partir de A5 ou 
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espontaneamente como um evento externo, como a condição do paciente pode melhorar 

de forma independente de qualquer atividade do pessoal médico. Ainda neste caso 

específico, as atividades A1, A2, A3, A4 estão disponíveis no estado S1, enquanto A5 

não. Assim, as atividades A1 - A4 são potenciais candidatos para a execução no estado 

S1. 

The navigator now has to identify the events, which may5 trigger a transition 
from S1 to S3. According to our FSM (Fig.1) and the state transition map, the 
triggering conditions for a transition S1 - S3 are the following: 

- Additional physical examinations and/or medical laboratory tests reveal no 
anomaly or problem and the patient himself feels better - (E2 | E6)&E10, or 

- Case assessment does not confirm the diagnosis (E8)  

To identify the activities that can be of a maximum utility with respect to our 
objective (transition S1-S3): 

- Navigator identifies the activities in our repository that can ensure a desired 
outcome (a combination of events described above) using the Galois lattice 
illustrated in Fig. 2. For our example, the event E2 can result from the activity 
A1; E6 from A2 or A3; E10 from A5 or spontaneously as an external event, as 
the patient�s condition may improve independently from any activity from the 
medical staff. 

- Navigator selects those activities that are enabled at the state S1 (according 
to their specification) using the Galois lattice illustrated in Fig. 2. For our 
example, the activities A1, A2, A3, A4 are available in S1 (In Diagnostic) state, 
whereas A5 is not. Thus, the activities A1 � A4 are potential candidates for 
execution in the state S1. 

• Por último, o navegador seleciona as ações recomendadas de acordo com a sua 

probabilidade para disparar a transição S1-S3. No exemplo, A5 não está disponível no 

S1 e, portanto, E10 só pode ocorrer em função de um evento externo, não controlável. 

Dependendo das probabilidades de transição S1-S3 resultantes de vários cenários 

avaliados e também, da probabilidade de obter o evento de E2 como resultado de A1, 

E6 de A2 ou de A3, e E8 de A4, o navegador pode recomendar atividades específicas 

para a equipe médica. 

We calculate an utility of each scenario as its likelihood to trigger the 
transition S1- S3. For our example, A5 is not available at S1 and therefore, 
E10 can be expected only as a context event (i.e. we can observe this event 
when it happens but cannot control it). The following viable scenarios can be 
evaluated: 
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a) A physician prescribes medical tests and/or makes additional physical 
examinations according to the declared symptoms. The spontaneous 
improvement of the patient is expected. 

b) A physician assesses the case based on the patient�s history (and 
examinations made upon patient�s admission to the ward). A combination of 
these scenarios is also possible. Depending on the probabilities of transition 
S1-S3 resulting from each of the aforementioned scenarios and also, on the 
probability to obtain the event E2 as a result of A1, E6 from A2 or from A3, 
and E8 from A4, the navigator may recommend specific activities to the 
medical staff. 

6.3.6 Reconfiguração automática de processos 

• EP04 

O estudo EP04 propõe um modelo de processos variável, denominado PVOSM (Process 

Variety-Oriented Software Model).  O modelo é baseado no cálculo de mensagens transferidas 

entre as atividades funcionais dos processos. Uma vez que o processo é definido segundo as 

regras matemáticas definidas pelo PVOSM, o cálculo das mensagens transmitidas entre as 

atividades dentro do modelo realiza o ajuste flexível. A preservação da parte fixa do processo 

pode ser garantida através da criação de restrições e regras de negócios. 

A variable process model PVOSM (Process Variety-Oriented Software 
Model) is presented, which centering the adjustment of variation on the 
place between functional activities that carry business targets. 

PVOSM is a variable process model based on message calculation. 
Being the basic element, unctional activity assemblies an integrated 
business process according to certain logic rules. 

Message calculation transmitted between functional activities within 
the model can be conducive to the achievement of process flexible 
adjustment. Nonadjustability of the fixed part in the process can be 
guaranteed through setting up constraints and business rules. 
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• EP10 

O artigo EP10 apresenta uma sequência simples de passos até a reconfiguração automática 

dos processos com base na tecnologia RFID. Os dados relevantes aos objetivos do processo são 

coletados usando etiquetas RFID e scanners de RFID. A partir deste ponto os dados recolhidos 

são armazenados e processados pelo elemento central, o compilador de dados, que serve como 

base para a definição automática dos processos de negócios. 

Figura 14 � Reconfiguração automática de processos por RFID.

Fonte: EP10.

This approach provides an alternative to traditional business process 
analysis. Figure 2 shows the conceptual architecture of RFID-driven Business 
Process Analysis. The data of the relevant objects is collected using RFID tags 
(1) and RFID scanners (2). The gathered data is stored in a data collection 
(3) that serves as the basis for the automatic definition of the required business 
process (4). 

6.3.7  Síntese da resposta 

A partir dos cinco estudos baseados em abordagens sociais, é possível perceber a 

importância da colaboração para a agilidade do gerenciamento de processos de negócios. Ações 

simples de modelagem incremental a partir dos papeis e responsabilidades dos atores, como 

apresentadas pelo estudo EP01, podem aumentar consideravelmente a fidelidade dos modelos 
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de processos. A integração entre os participantes pode ser facilitada por uma abordagem wiki, 

defendida por EP05, que prevê uma avaliação e validação das contribuições dos participantes 

durante todo o ciclo de vida do processo de negócio, inclusive nas fases de execução e controle. 

EP08 demostra que os ganhos da colaboração podem ser catalisados pelo uso de uma estrutura 

alinhada a procedimentos, retendo e reutilizando o conhecimento adquirido ao longo do tempo, 

que permita ao BPM partir de modelos otimizados e manter o funcionamento dos processos 

eficientes, baseando-se em dados históricos. Já EP15, alerta para algumas ações que precisam 

ser executadas para formar a base de ambiente colaborativo, como motivar os participantes a 

fomentar a colaboração e o compartilhamento de conhecimento, conciliar as terminologias e 

identificação dos blocos utilizados nos modelos de processos. EP17 apresenta uma proposta 

baseada na colaboração efetiva entre analistas e clientes, remontando aos princípios ágeis da 

engenharia de software. 

Os estudos EP11, EP12 e EP18 tratam BPM ágil sob o ponto de vista próximo à gestão ágil 

de projetos. Apesar de não especificar qual método deve ser utilizado, como scrum ou XP, EP11 

apresenta uma série ações a serem executadas para estabelecer um conjunto ágil de valores, 

princípios, pensamento, práticas, papéis, ferramentas e cultura na organização, sempre 

direcionando as etapas de análise, planejamento, desenho, construção, teste e implementação 

do gerenciamento de processos para iterações curtas e entrega de valor antecipado ao cliente. 

EP12 apresenta uma proposta mais claramente baseada nos sprints do scrum, mas alerta para a 

necessidade de analisar as características do projeto e da organização antes de se decidir pelo 

uso de abordagens ágeis. Como especificidade do método aplicado a BPM, o estudo ainda 

destaca a possibilidade de intercalar, nos sprints, equipes com perspectivas técnicas e de 

negócio a fim de melhorar a integração entre as partes. EP18 propõe uma abordagem que segue 

os princípios e as práticas ágeis similares às de gerenciamento de projetos desde a seleção dos 

processos até a sua implantação final. 

O processo de tomada de decisão e a correta priorização de suas atividades são, com certeza, 

fatores críticos na definição do nível de agilidade de uma organização. Os estudos EP03 e EP16 

apresentam propostas para a extração de processos críticos a partir de métodos objetivos de 

tomada de decisão que podem direcionar os esforços do gerenciamento de processos no sentido 

de maior probabilidade de alcançar resultados extremamente positivos de forma ágil. EP03 

apresenta uma abordagem que parte da decomposição progressiva das atividades para expressá-

las com mais detalhes até alcançar a definição necessária do sistema e utiliza o método AHP 
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para escolher a melhor solução entre um número finito de alternativas de decisão. A proposta 

de EP16 também inicia por uma etapa de reconhecimento da problemática a partir de uma 

abordagem estruturada para a compreensão da dinâmica de sistemas, para em seguida aplicar o 

AHP na avaliação dos processos em relação às estratégias e os objetivos da organização. Com 

os processos críticos definidos, estes serão trabalhados de forma específica para buscar sua 

melhoria, seja por mudanças pontuais ou até mesmo de forma radical. 

Nenhum dos estudos que abordam a integração entre BPM e SOA (EP02, EP06 e EP09) 

apresentam um caminho de implantação da proposta. Os trabalhos EP06 e EP09 se dedicam aos 

aspectos das arquiteturas de sistema para esta integração, o que será discutido na questão RQ4. 

Já EP02, aponta algumas ações que podem facilitar o sucesso da abordagem, com destaque para 

a necessidade de aproximar os analistas dos proprietários dos processos na etapa de modelagem 

e a formação de um grupo de excelência dentro da organização que desenvolva e gere o 

crescimento de uma arquitetura SOA, e que concentre conhecimento sobre a modelagem de 

processos, o domínio do negócio, políticas e regras de negócio.  

Os estudos EP07, EP13 e EP14 apresentam propostas para construção de processos mais 

flexíveis com objetivo de proporcionar respostas mais adequadas às variações do ambiente. A 

proposta de EP07 se baseia em agentes alocados por atividade de negócio, que percebem 

mudanças no ambiente interno e externo e tomam decisões sobre as tarefas com base na sua 

lógica de negócios. EP13 apresenta uma proposta de modelagem de processos ad-hoc e os 

detalhes de atribuição e chamada destes processos, seja pelos usuários ou de forma automática, 

levando em conta a definição e utilização das restrições necessárias. Já EP14 se propõe a 

modelar os processos explicitamente como máquinas de estados finitos, e determinar uma 

estratégia que busque fornecer recomendações a fim de se chegar ao estado desejado tão 

rapidamente quanto possível, respeitando as regras de negócio. 

Os estudos EP04 e EP10 foram classificados na mesma categoria de tipo de abordagem 

devido a uma característica fundamental dos processos presente em suas abordagens: a 

capacidade de reconfiguração automática. Entretanto, as formas de funcionamento das 

propostas apresentadas são consideravelmente diferentes. O estudo EP04 propõe um modelo 

baseado no cálculo de mensagens transferidas entre as atividades funcionais dos processos, que 

são calculadas para realizar o ajuste flexível, enquanto EP10 apresenta uma proposta que se 

suporta por meio das informações advindas de etiquetas RFID que possibilitam a monitoração 
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dos processos e a sua reconstrução, quando necessário, por um elemento central de 

processamento.  

Através da compreensão quanto ao funcionamento das diversas abordagens propostas, foi 

possível extrair as principais características do gerenciamento ágil de processos, por meio das 

evidências já apresentadas acima. Estas características são apresentadas na tabela 12.  

Tabela 12 � Características do BPM ágil.

Característica Detalhamento Fonte 

Integração e 
colaboração 

entre os 
envolvidos no 

processo  

Fomentar a construção do ciclo BPM através de diferentes visões e 
contribuições dos vários envolvidos nos processos, desde a fase 
descoberta, desenho, e monitoramento e controle dos processos. 

EP01 
EP05 
EP15 

Uso de 
abordagem wiki  

Projetar e modelar o processo usando uma abordagem wiki, onde a 
colaboração, forte participação do usuário e o uso do conhecimento tácito 
constituem princípios fundamentais; 

EP05 

Motivação para 
participação  

Criar uma identidade comum entre todos os envolvidos capaz de garantir 
a colaboração entre os diferentes atores, nas diferentes fases do ciclo de 
vida de BPM. 

EP15 

Uso de 
vocabulário 

comum  

Utilizar termos e modelos padronizados e negociados para não excluir 
atores importantes do processo pelo desconhecimento do vocabulário 
empregado. 

EP15 

Retenção e 
reutilização do 
conhecimento  

Garantir a retenção do conhecimento adquirido através do armazenamento 
dos dados, que pode reduzir o tempo de projeto e melhorar a precisão do 
modelo de processo pelo acesso a informações prévias sobre área em 
questão e pela comparação com processos semelhantes internos ou 
externos à organização, além de possibilitar o acompanhamento da 
operação apoiado por dados históricos de desempenho dos processos. 

EP08 

Aproximação 
entre os analistas 
e os clientes dos 

processos na 
captura de 

requisitos dos 
processos  

Aproximar os analistas dos clientes ou usuários finais, possibilitando a 
identificação dos requisitos dos processos através de user stories, que vão 
apresentar uma visão inicial destes processos para todos os envolvidos. 

EP11  
EP12  
EP18 

Uso de sprints
em interações 

curtas  

Os requisitos identificados no mapeamento de requisitos serão estimados, 
priorizados e organizados em iterações curtas, com um número ajustável 
de sprints, em função das características do projeto, até que o objetivo do 
projeto seja alcançado. 

EP11  
EP12  
EP18 

Entregas parciais 
antecipadas  

Através das iterações curtas, focar a construção dos processos com 
características mínimas negociáveis ou viáveis com base nos requisitos do 
usuário, buscando a entrega de valor antecipada ao cliente. 

EP01  
EP11 

Definição prévia 
dos pontos de 

monitoramento 
dos processos 

com a 

Garantir que a equipe de operação participe da fase de desenvolvimento 
junto com os desenvolvedores para ajudar a identificar as necessidades de 
pontos de monitoramento da efetividade do processo e dos sistemas que 
lhe dão suporte. 

EP17 
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participação da 
equipe de 
operação  

Maior integração 
entre as visões 
dos analistas de 
processos e das 

equipes de 
negócio  

Para garantir a unicidade de objetivos das equipes de análise de processos 
e de condução do negócio é possível utilizar sprints intercalados com a 
participação de cada uma destas equipes de forma alternada no 
desenvolvimento do processo. Um time representa a perspectiva de 
negócio e molda os requisitos para o outro time. 

EP12 

Evitar 
sobrecarga de 

trabalho  

Inspirado nas sugestões de práticas ágeis no desenvolvimento de software, 
evitar o trabalho extra para não prejudicar a produtividade e a motivação 
da equipe. 

EP18 

Flexibilidade de 
escopo  

A abordagem clássica de projeto tem o seu escopo fixo, oferecendo 
flexibilidade de prazo e custo. Na abordagem ágil, o prazo e o custo são 
fixos, retirando as restrições ao escopo. Atualmente, já existe o 
reconhecimento da comunidade que projetos de longo prazo com um 
escopo fixo, muitas vezes não são bem sucedidos.  

EP12 

Uso de 
metodologias 
objetivas para 

priorização dos 
processos em 

função do valor 
entregue aos 

clientes  

Priorizar os processos-chaves na abordagem BPM, através de critérios 
definidos e com base no valor entregue ao cliente. 

EP03  
EP16  
EP18 

Testes contínuos 

Executar testes contínuos dos processos construídos, com características 
mínimas negociáveis ou viáveis em pequenas iterações enquanto o 
desenvolvimento está em andamento.  

EP11  
EP18 

Processos 
flexíveis  

Construir processos mais flexíveis projetados de forma a serem capazes 
de monitorar o estado atual influenciado pelos ambientes interno e externo 
à organização. Um exemplo é o modelo dos processos como máquinas de 
estados finitos. 

EP07  
EP13  
EP14 

Processos auto 
ajustáveis  

Implementar infraestrutura capaz de redesenhar os processos de forma 
automática em função de informações recebidas tanto internamento ou 
externamente ao processo. 

EP04  
EP10 

Fonte � elaborada pelo autor.

Obviamente as características elencadas não estão presentes em todos os estudos. A lista 

apresentada representa a soma das características de todos os tipos de abordagens ágeis em 

BPM trabalhadas na pesquisa. 



�
��

�

6.4  Quais ferramentas e arquiteturas de sistema devem ser 

utilizadas? (RQ4) 

A questão RQ4 continua a tarefa de caracterizar as abordagens de BPM ágil sob um ponto 

de vista mais detalhado, iniciada a questão RQ3. O objetivo aqui é entender os detalhes de 

ferramentas e arquiteturas de sistemas propostos pelos trabalhos selecionados. 

6.4.1  Abordagem social 

• EP01 

O estudo EP01 propõe a utilização do modelo S-BPM - subject-oriented business process 

management, incluindo as suas capacidades para modelar processos de negócios a partir da 

perspectiva dos participantes do processo e gerar modelos diretamente executáveis. 

In this section we�re proposing to use a subject-oriented business process 
management (S-BPM) approach [15] including its capabilities to model 
business processes from the perspective of process participants and the 
capability of the resulting model to be directly executable. 

• EP05 

EP05 apresenta a plataforma ANEW, projetada para ser usada por todos os intervenientes 

do processo de negócios. Os gerentes, coordenadores de processo, designers, desenvolvedores, 

são todos presentes nesta plataforma com papéis distintos, mas para um único objetivo, que é o 

projeto e melhoria de processos de negócios. ANEW usa Wiki como motor do ciclo de vida do 

gerenciamento de processos de negócios. Este wiki tem uma biblioteca de plug-ins que permite 

estender sua funcionalidade básica, personalizando-o para as necessidades da organização. 

The ANEW platform is designed to be used by all business process's 
stakeholders. Whether users, managers, process coordinators, designers, 
developers, are all found on this platform with distinct roles, but for a single 
objective, which is the design and improvement of business processes. 

ANEW uses Wiki as engine management of business processes lifecycle. This 
wiki has a library of plugins that allows us to extend its basic functionality by 
customizing it to the organisation's needs. 
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Figura 15 � Arquitetura da Abordagem ANEW.

Fonte: EP05.

• EP08 

O artigo EP08 não define uma ferramenta, mas propõe uma arquitetura de sistema BPM 

flexível baseado em conhecimento. A arquitetura proposta consiste em seis níveis: nível de 

plataforma, nível do motor BPM, o nível de ferramentas BPM, o nível de módulos BPM, o 

nível de conhecimento e nível de aplicações BPM. 

Figura 16 � Arquitetura BMP flexível baseado em conhecimento.

Fonte: EP08.
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From top to down, the architecture consists of six levels, such as 
platform/standard level, BPM engine level, BPM tools level, BPM modules 
level, BPM knowledge level and BPM applications level. 

O nível de plataforma inclui a plataforma de desenvolvimento empresarial J2EE e os 

padrões de desenvolvimento associados XML, BPEL, XPDL, etc., que formam a base da 

arquitetura. 

The Platform/standard level includes enterprise development platform J2EE 
and associated development standard XML, BPEL and XPDL etc., which 
provides a foundation of the architecture. 

O nível motor BPM é o núcleo da arquitetura, que provê a prestação dos serviços 

fundamentais, como mecanismo de fluxo de trabalho e as ferramentas EAI (Enterprise 

Application Integration). 

BPM engine level is the core of the architecture, which providing the 
fundamental services such as work flow engine and EAI tools. 

O nível das ferramentas BPM fornece componentes gerais do BPM, tais como a definição 

de processos de negócios, análise e otimização, monitoramento de operação, e a interface. 

BPM tools level provides general components in BPM, such as business 
process definition, analysis and optimization, operation monitoring, and 
interface etc. 

Nível de conhecimento BPM é usado para descrever as regras operacionais do processo e 

os padrões de avaliação dos processos de negócios, além de fornecer o suporte necessário ao 

BPM, por exemplo, gerenciamento de conteúdo, e recuperação, introdução, promoção, criação 

e análise do conhecimento. 

BPM knowledge level is used to describe the process operational rule and 
evaluation standard of business process and providing the related support for 
the BPM, for instance, content management, knowledge retrieving, knowledge 
push, knowledge promoting, knowledge creation and knowledge analysis etc. 

Nível de aplicações BPM é voltado para aplicativos de BPM em campos específicos. Ao 

facilitar com a cooperação com o sistema de aplicativo corporativo, aumenta a capacidade do 

indivíduo e da organização, e atinge a flexibilidade desejada do gerenciamento de processos de 

negócios. 

BPM application level is targeted for BPM applications in specific fields. By 
facilitating with the cooperation of enterprise application system / groupware, 
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it enhances the capability of the individual and organization, and achieves the 
designated business process flexibility management.

• EP15 

EP15 não apresenta modelo ou ferramenta específica para implantação do software social 

nas iniciativas BPM. O estudo aborda, como discutido na questão RQ3, requisitos e princípios 

a serem seguidos para obtenção dos resultados esperados quanto a uma maior agilidade dos 

processos de negócio. 

• EP17 

Já EP17, até por ser uma publicação técnica, apresenta uma ferramenta específica da IBM, 

o Blueworks Live. Segundo os autores, esta ferramenta oferece suporte para a definição de 

marcos e atividades, além da concepção gráfica do fluxo de processos seguindo a notação 

BPMN, inclusive convertendo diretamente os mapas produzidos na fase de descoberta ou 

análise em modelos diagramas de processos. O trabalho afirma ainda que apenas a ferramenta 

não é suficiente se não houver um ambiente propício para comunicação e integração na 

organização. 

IBM Blueworks Live provides a solution for the first two activities in process 
discovery: definition of key milestones and tasks and providing an approach 
to graphical design of the key process flows. Blueworks Live is a powerful 
browser-based cloud-enabled whiteboard, but success in process discovery 
requires more than a tool, it mandates an active commitment by both business 
and IT to be successful. It also requires a transparent environment with open 
communication that supports brainstorming. Finally, it requires a shared and 
trusted environment in which stakeholders can review the work of others and 
enhance or comment on the artifacts as they are defined. 

The other key capability in Blueworks Live is the process diagram support. 
Blueworks Live directly converts discovery maps into process diagrams. The 
conversion results in each column representing the defined milestones and the 
generation of key generic roles into swimlanes. 

The underlying approach for the process diagramming is BPMN 2.0 (Business 
Process Modeling and Notation). 
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6.4.2  Métodos ágeis aplicados a BPM 

• EP11 e EP12 

Os estudos EP11 e EP12 não detalham o uso de uma ferramenta específica nem de uma 

arquitetura de sistema em suas abordagens. O foco de EP12 é direcionado a uma metodologia 

de trabalho a ser adotada em conjunto com os sistemas mais modernos de gerenciamento de 

processos de negócio (BPMS) enquanto EP11 procura estabelecer um conjunto ágil de valores, 

princípios, pensamento, práticas, papéis, ferramentas e cultura na organização. 

• EP18 

Em contrapartida, EP18 recomenda o uso do IBM BPM para criar imagens do estado dos 

processos e salvá-lo no servidor designado, garantindo uma integração contínua eficiente. O 

trabalho recomenda ainda o IBM Urban Code Deploy para situações que requeiram uma 

solução mais sofisticada, pois esta ferramenta permite a gestão de vários componentes de forma 

conjunta, seja o próprio IBM BPM, aplicações móveis ou outros códigos, possibilitando, por 

exemplo, que todos os componentes sejam carregados no ambiente de teste no momento da 

verificação de aceitação do usuário. 

To implement continuous integration effectively, the team must adopt an 
automated practice of pulling snapshots (for example, the "label" revision) 
and installing or deploying those snapshots to the Process Server. 

You can use an automated deployment capability of IBM BPM to create a 
snapshot and push it to a runtime server. 

For more sophisticated solutions, consider a tool such as IBM Urban Code 
Deploy to solve problems. Each component, including IBM BPM, can be 
configured as a component of one overall application. In the case of IBM 
BPM, the offline server deployment mode can be used for all environments, 
not just production. For example, when it's time for user acceptance testing, 
all components can be pulled into the user acceptance test environment at the 
same time, whether IBM BPM, a mobile front end, or any other code. 
Continuous deployment becomes a possibility with IBM Urban Code Deploy, 
because all components are managed together. 
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6.4.3  Métodos para extração de processos críticos 

• EP03 

Para aplicação do método IDEF0, voltado à descrição e ao detalhamento progressivo das 

atividades, o estudo EP03 especificou o uso da ferramenta DESIGN/IDEF. Já para a etapa de 

aplicação do AHP, o trabalho não caracterizou nenhum software específico.  

First, we have built the IDEF0 model while noting about the sub-goals 
concurrently. Actually, we used commercial software (DESIGN/IDEF, 1997) 
to build the IDEF0 model. 

• EP16 

Apesar de não especificar nenhum software comercial, o estudo EP16 exemplificou a 

utilização de uma ferramenta de cálculo capaz de utilizar a metodologia AHP.  

Figura 17 � Estrutura e Cálculo AHP.

Fonte: EP16.
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6.4.4  Integração SOA e BPM 

• EP02 

O estudo EP02 não especifica nenhuma ferramenta para realizar a integração BPM e SOA, 

tratando a discussão no nível conceitual. 

• EP06 

EP06 tem o trabalho focado na definição da arquitetura de sistema, sem ferramentas 

específicas. Baseada na arquitetura básica de SOA, o agente BPM conecta BPM e SOA para 

proporcionar uma resposta rápida para as mudanças de serviço. 

Figura 18 - Esquema de sistema baseado em SOA e BPM.

Fonte: EP06.

Esta proposta separa o processo de negócio e o serviço propriamente dito, relacionando o 

serviço de negócios e as atividades de processos com base em um agente BPM. Como o agente 

BPM contém vários serviços, as mudanças e definições de novos processos podem ser 

simplificadas atribuindo serviços diferentes à nova definição do processo. A arquitetura 

apresentada no estudo é composta de quatro camadas:
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Figura 19 - Arquitetura SOA e BPM.

Fonte: EP06.

• Camada cliente de serviço da empresa: esta camada é a interface de integração de 

sistemas. Ela integra os diferentes sistemas de aplicações empresariais, de fonte de 

dados e de recursos de internet em uma plataforma de gerenciamento de informações. 

Geralmente, ela presta serviços através dos portais, programas aplicativos e serviços 

web. 

1) Enterprise service customer layer: This layer is the interface of system 
integration. It integrated the different enterprises application systems, data 
source and internet resource into an information management platform. 
Generally it provides services via the portals, application programs and web 
service. 

• Camada de gerenciamento de processos de negócios: esta camada é usada para 

gerenciar, manter e operar o processo de negócio, incluindo modelagem do processo e 

simulação, implantação e execução, gerenciamento de atividades de negócios e 

monitoramento de processo em tempo real. Esta camada integra todos os tipos de regras 

de negócio e lógica, o banco de dados e a organização do negócio. 

2) Business process management layer: this layer used to manage, maintain 
and operate the core business process, including the process�s modeling and 
simulation, deployment and execution, business activity management and 
real-time process monitor. This layer integrates all kinds of business rules and 
logic[3], the business database and business organization. 



����

�

• Camada de agente BPM: esta camada se concentra principalmente no arranjo dos 

serviços de uma especificação mais detalhado da camada SOA para o uma mais geral, 

atendendo às necessidades do negócio. Através da colaboração de negócio e serviço 

pode-se diminuir o efeito das mudanças independentes de SOA e BPM. Como resultado, 

a velocidade de resposta do negócio é acelerada, e a agilidade de sistemas é melhorada. 

3) BPM agent layer: this layer mainly focuses on the services� arrangement 
from the SOA layer�s fine-grained services to coarse-grained services for the 
need of business, and provide directory, route service to connect to the 
corresponding service for all the business customers. BPM agent is a general 
platform, it eliminates the relationship of service providers and requesters, 
improves the reusability, the internal expansion and external acquisition. 
Through the collaboration of undergoing business and service, it can decrease 
the effect of SOA and BPM changes independently. As a result, the response 
speed of business is accelerated, and the agility of systems is improved. 

• Camada de infraestrutura SOA: esta camada pode encapsular alguns módulos funcionais 

de sistemas e armazená-los sob a forma de serviço. O enterprise service bus (ESB) 

fornece a função central de gerenciamento de serviços em SOA. Os serviços acessam 

uns aos outros pelo ESB.  

4) SOA infrastructure layer: in this layer, the enterprise foundation modules 
include the core application systems of enterprise. But there are some 
problems between their communication, such as poor coordination, difficult 
to reuse the data and function. So, SOA infrastructure architecture layer can 
encapsulate some functional modules of systems and send those to directory 
service center in the form of service [7]. And enterprise service bus (ESB) 
provides the function as core management service in SOA. The services access 
each other by bus. ESB can support service dynamic interaction [5], service 
and the secure control schedule. 

• EP09 

Já EP09, em sua abordagem de integração SOA e BPM pensada para aplicações em 

pequenas empresas, apresenta uma arquitetura em seis camadas: 
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Figura 20 - BPM e SOA para pequenas empresas.

Fonte: EP09.

• Camada de recursos operacionais: a primeira camada é a camada de aplicações 

operacionais e personalizadas. Esta camada consiste no servidor de informações, o 

mainframe e meios de armazenamento de todos os tipos. Geralmente, todos os recursos 

operacionais estão relacionados com esta camada. Todos os componentes legados e 

lógicas são implementados nesta camada. No nível de recursos operacionais, SOA 

expõe as capacidades existentes como serviços de integração.   

A. Operational Resources Layer: The first premier layer is operational and 
custom applications layer. This layer consists of the information server, 
legacy mainframe, storage media of all types and also the underlying 
databases. Generally, all operational resources are related to this bottom 
layer. All legacy and logic components are implemented at this layer. At 
operational resource level, SOA exposes the existing capabilities as 
integration services. 

• Camada de integração de serviços de TI: A segunda camada lida com integração de 

serviços de TI. Estes serviços são independentes da plataforma subjacente que consiste 

em banco de dados, linguagens de programação e sistema operacional. Esta camada 

tipicamente permite a migração de funções de TI inflexíveis em serviços integrados, de 
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baixo acoplamento e on-demand. Nesta camada, a montagem de serviço é realizada em 

prol da agilidade no atendimento. 

B. IT Services Integration Layer: The second layer deals with integration of 
IT services. These services are independent of the underlying platform that 
consists of database, the programming languages and operating system. This 
layer typically enables the migration of inflexible IT functions into merged, 
loosely coupled and on-demand services. In this layer, service assembly has 
been provided for the sake of service agility. 

• Camada de empacotamento de serviços: a camada de empacotamento de serviços 

fornece a personalização de todos os serviços de acordo com as regras de negócios. Os 

serviços prestados pelas camadas superiores (com referência à figura 20) são 

personalizados para satisfazer os requisitos e necessidades dos processos de negócios 

definidos nas camadas inferiores. 

C. Services Wrapper Layer: The services wrapper layer provides the 
customization of all the services as per business rules. Services provided by 
the lower layers are customized to fulfill the requirements and needs of the 
business processes defined in the upper layers. 

• Camada de serviços de negócio: define os serviços em que determinados processos de 

negócio serão implementados. Estes serviços empresariais fornecem novas interfaces 

de serviços com base em requisitos empresariais semânticos e funcionais e também 

ajudam a mapeá-los de acordo com o sistema existente. 

D. Business Services Layer: This is the main layer that consists of the services, 
on which certain business processes are implemented. These business services 
provide new services interfaces based on enterprise semantic and functional 
requirements and also help to map them according to the existing system. 

• Camada de fluxo de processo de negócio: a camada de fluxo de trabalho de processos 

de negócio consiste nos processos de negócios e seus determinados fluxos de trabalho. 

Os processos de negócios usam os serviços necessários para a sua implementação e são 

independentes dos serviços subjacentes. 

E. Business Process Workflows Layer: The business process workflow layer 
consists of the business processes and their certain work-flows. Business 
processes use their required service for their implementation and these 
processes are independent of the underlying services. 

• Camada de componentes de interface gráfica de usuário: camada simples que consiste 

em componentes de interface gráfica do usuário e aplicações de front-end que 
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implicitamente utilizam os serviços e processos subjacentes implementadas por ambos 

BPM e SOA. 

F. GUI Components Layer: At the top, there is the simple layer that consists 
of Graphical User Interface components and front end applications that 
implicitly use the underlying services and processes implemented by both 
BPM and SOA.  

As arquiteturas apresentadas pelos estudos EP06 e EP09 possuem um elemento em comum 

extremamente importante: a existência de uma camada central de adaptação entre a visão de 

serviços (SOA) e a de negócios (BPM). EP09 destaca a importância da separação de processos 

e camadas de implementação para facilitar a construção de processos flexíveis sem uma 

codificação pesada destes processos, enquanto EP06 afirma que a velocidade de resposta do 

negócio é acelerada através da colaboração de negócio e serviço. 

6.4.5  Construção de processos flexíveis 

• EP07 

No estudo EP07, a arquitetura da solução apresentada se confunde com o próprio framework 

apresentado na resposta da questão RQ3. Adicionalmente, o estudo detalha o modelo interno 

dos agentes responsáveis pelo monitoramento do contexto conforme figura 21. 

Figura 21 - Operação do agente cognitivo.

Fonte: EP07. 

�

�
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• EP13 

A proposta do estudo EP13 é baseada na utilização das ferramentas BPMS comuns para 

modelagem de processos flexíveis, sem especificar um fornecedor comercial. As etapas 

descritas no trabalho também não são acompanhadas de referências a softwares específicos.  

• EP14 

O trabalho EP14 define uma arquitetura com seguintes elementos principais: repositório de 

atividades, monitor de contexto e gerente de navegação, como ilustrado na Fig. 20. 

Figura 22 � Elementos da arquitetura para monitoração do ambiente.

Fonte: EP14.

• Repositório de atividade: representa um conjunto de atividades relacionadas com um 

processo de negócio. Cada atividade é especificada com estados �S� do qual ele pode 

(mas não necessariamente deve) ser executado durante o processo, e com o conjunto de 

eventos �E� representando seus possíveis resultados. O par <S, E> é uma assinatura de 

atividade. Estas assinaturas são mais usadas pelo Gerenciador de Navegação.  

Activity repository represents a set of activities related to a business process. 
Each activity is specified with states S from which it can (but not necessarily 
must) be executed during the process, and with the set of events E representing 
its possible outcomes as defined in Section 3.2.1. The pair <S,E> is an activity 
signature. These signatures are further used by Navigation Manager. The 
activity repository represents crew skills and technical capacity of a ship. 

• Monitor de contexto: é encarregado de observar, em tempo de execução, os elementos 

do contexto. Ele reconhece os elementos do contexto através de plugins (componentes 
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de software dinamicamente ligado à arquitetura), que alimentam a arquitetura com a 

dinâmica de informações sobre um determinado elemento de contexto de um 

determinado assunto (por exemplo, um plugin de leitura de frequência cardíaca do 

paciente ou localização do recurso médico de seu cartão de identificação). 

Context monitor is in charge of observing, at run time, context elements and 
subjects from the environment. Its role in CAPE architecture is similar to a 
watchman in a ship: it observes navigation conditions and reports them to the 
navigation manager. Context monitor is based on the context meta-model 
described earlier. Similar to [20], it recognizes context elements through 
plugins (software componentes dynamically connected to the architecture), 
which feed the architecture with dynamics information about a given context 
element from a subject (e.g. a plugin Reading patient�s heart rate or medical 
resource�s location from his/its id card). Context monitor can be dynamically 
extended, by adding new plugins, for observing new context elements and 
subjects. Context values dynamically observed by context plugins measure the 
process position in the process state space (for instance, a new plugin for 
observing the availability of a new analysis equipment). This position is 
further used by the navigation manager, which recognizes context events and 
interprets them accordingly. 

• Gerente de navegação: toma decisões de navegação. Isso determina uma (ou várias) 

atividade plausível para executar em relação ao objetivo do processo e da situação 

contextual. Especificamente, gerente de navegação leva em conta o estado atual do 

processo, os parâmetros contextuais e as assinaturas de atividades definidas no 

repositório de atividades. Com base nas regras de navegação, que determinam um 

conjunto de atividades ativas em uma determinada situação, calcula entre elas qual terá 

uma maior probabilidade de atingir o objetivo desejado.  

Navigation manager makes navigation decisions, like a skipper in a ship. It 
determines one (or several) plausible activity to execute with respect to the 
process goal and the contextual situation. Specifically, navigation manager 
takes into account the current state of the process, the contextual parameters 
and the signatures of activities defined in the activity repository. Based on the 
navigation rules, it determines a set of activities enabled in a given situation 
and calculates those of them that will have a highest probability to result in 
the desired outcome.  
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6.4.6  Reconfiguração automática de processos 

• EP04 

A abordagem do estudo EP04 para reconfiguração automática de processos se baseia no 

PVOSM (Process Variety-Oriented Software Model) - Modelo de software orientado a variação 

de processos. Este é um modelo de processo variável com base no cálculo de mensagens.  

No PVOSM, um conector é uma atividade funcional especificada que desempenha o papel 

de composição lógica e função de cálculo complexo, que não assume qualquer responsabilidade 

pelo objetivo do negócio. PVOSM é composto por atividades funcionais e conectores. 

A estrutura interna do conector contém duas partes: a lógica de entrada (operador E) e a de 

saída (operador B), cada um deles contendo três operadores lógicos básicos, E (�), OU (�), OU 

Exclusivo (XOR).  

Figura 23 � Estrutura do PVOSM.

Fonte: EP04.

PVOSM (Process Variety-Oriented Software Model) is a variable process 
model based on message calculation. ... In PVOSM, playing the role of 
building models respectively with logic composition and complicated logic 
calculation function, a connector is a specified functional activity, which 
assumes no responsibility for business target. PVOSM is consists of functional 
activities and connectors. 

The connector's internal structure contains two parts: the previous input logic 
(E operator) and the succeed start-up logic (B operator), each of them 
containing three basic logical operators, And (�), OR (�), exclusive (XOR). 
The two parts can be integrated to achieve a sort of connection logic between 
activities� 
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O modelo PVOSM apresenta quatro camadas: a camada de dados, a camada de função de 

negócios, a camada de lógica do processo e a camada de apresentação. 

Figura 24 � Camadas do PVOSM.

Fonte: EP04.

PVOSM model can be marked off four layers: data layer, business function 
layer, process logic layer, presentation layer. 

• EP10 

A arquitetura de sistema apresentada pelo estudo EP10 consiste em duas camadas 

principais: a camada corporativa e a de simulação mapeada por computador. A Figura 25 

destaca estas duas camadas, onde a camada corporativa inclui as entidades de processos de 

negócios (por exemplo, um funcionário) e o respectivo sensor, e a camada simulada 

compreende os elementos autônomos correspondentes. 
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Figura 25 � Camadas da abordagem baseada em RFID.

Fonte: EP10.

The �real-time� corporation consists of two main layers: the �real� 
corporate layer and the mapped computer simulated layer. Figure 4 visualizes 
these two layers, where the corporate layer includes the business process 
entities (e.g. an employee) and the corresponding sensor, and the mapped 
simulated layer comprises the corresponding autonomous elements, which 
provides functionality to reach the autonomous behavior of the whole 
composed (abstract) element (= business process entity and autonomous 
element). 

O elemento autônomo monitora a entidade do processo de negócio através de sensores 

específicos (RFID, nano e / ou o manual), passando os dados para o self-monitor, que serve 

como ponto central de comunicação. O external monitor analisa e correlaciona esses dados e 

envia cognições correspondentes de volta para o self-monitor, o qual passa para o self adjuster

(autorregulador). Este módulo realiza ações (por exemplo, uma nova negociação de serviço ou 

otimização) de acordo com as políticas de negócios e do sistema especificados. O estado interno 

do elemento é monitorado pelo internal monitor, que comunica os correspondentes dados 

analisados para o self adjuster. O pulsebeat monitor fornece informações de status para outros 

elementos (autorizados) através do canal de sinal autônomo. Ao lado da funcionalidade do self 

adjuster dito acima, todas as negociações com outros elementos (superior ou não) são tratadas 

pelo módulo de negociação. Comunicação com outros elementos é estabelecida através de 

interfaces bem definidas, compreendendo o monitoramento, a política, o ciclo de vida, a 

negociação e as atividades de ligação. 

The autonomous element monitors the business process entity via specific 
sensors (RFID, nano and/or manual), passing the data on to the self-monitor, 
which serves as central communication point. The external monitor analyzes 
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and correlates this data and sends corresponding cognitions back to the self-
monitor which passes it on to the self-adjuster. This module takes actions (e.g. 
a new service negotiation or optimization) according to specified business and 
system policies. The internal state of the element is monitored by the internal-
monitor, which communicates corresponding analyzed data to the self-
adjuster. The pulsebeat-monitor provides status information to other 
(authorized) elements via the autonomous signal channel. Beside the 
functionality of the self-adjuster stated above, all negotiations with other 
elements (superior or not) are handled by the elements negotiation module. 
Communication to other elements is established via well-defined interfaces 
comprising monitoring, policy, lifecycle, negotiation and binding activities. 

6.4.7  Síntese da resposta 

A resposta é sintetizada pela apresentação da tabela resumo dos dados obtidos (tabela 13), 

que contem uma breve descrição das ferramentas ou arquiteturas de sistema apresentados nos 

trabalhos, divididos por estudo primário e tipo de abordagem.

Tabela 13 - Ferramentas e arquiteturas de sistema do BPM ágil.

TIPO DE 
ABORDAGEM 

EP Ferramentas / Arquiteturas de sistema 

Abordagem 
Social 

EP01 
Modelo S-BPM: possibilita modelar processos de negócios a partir da 
perspectiva dos participantes do processo e gerar modelos diretamente 
executáveis. 

EP05 Plataforma ANEW: ambiente colaborativo baseado na abordagem wiki. 

EP08 

Arquitetura de sistema BPM flexível baseado em conhecimento (consiste em 
seis níveis): nível de plataforma, nível do motor BPM, o nível de ferramentas 
BPM, o nível de módulos BPM, o nível de conhecimento e nível de aplicações 
BPM. 

EP17 Blueworks Live: oferece suporte para a definição de marcos e atividades além 
da concepção gráfica do fluxo de processos seguindo a notação BPMN. 

Métodos ágeis 
aplicados em 
BPM 

EP18 

IBM BPM: cria imagens do estado dos processos e as salvá no servidor 
designado, garantindo uma integração contínua eficiente.  

IBM Urban Code Deploy: permite a gestão de vários componentes de forma 
conjunta, seja o próprio IBM BPM, aplicações móveis ou outros códigos. 

Métodos para 
extração de 
processos 
críticos 

EP03 DESIGN/IDEF: aplicação do método IDEF0, voltado à descrição e ao 
detalhamento progressivo das atividades. 

EP16 Ferramenta de cálculo para utilização da metodologia AHP. 
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Integração SOA 
e BPM 

EP06 
Arquitetura com quatro camadas: camada cliente de serviço da empresa, 
camada de gerenciamento de processos de negócios, camada de agente BPM e 
camada de infraestrutura SOA. 

EP09 

Arquitetura com seis camadas: camada de recursos operacionais, camada de 
integração de serviços de TI, camada de empacotamento de serviços, camada 
de serviços de negócio, camada de fluxo de processo de negócio e camada de 
componentes de interface gráfica de usuário. 

Construção de 
processos 
flexíveis 

EP07 Modelo baseado nos agentes: responsáveis pelo monitoramento do contexto. 

EP14 Arquitetura com três elementos: repositório de atividades, monitor de contexto 
e gerente de navegação. 

Reconfiguração 
automática de 
processos 

EP04 PVOSM - Modelo de software orientado a variação de processos com base no 
cálculo de mensagens. 

EP10 Arquitetura com duas camadas principais: a camada corporativa e a de 
simulação mapeada por computador 

Fonte � elaborada pelo autor. 

6.5  Quais são os benefícios do BPM ágil? (RQ5) 

Nesta seção, as evidências serão apresentadas por estudo primário e sem divisão por tipo de 

abordagem, pois os resultados não apontaram nenhuma grande tendência de extração de 

benefícios por determinado tipo.  Essa distinção por tipo de abordagem será feita para os 

principais aspectos apenas na síntese desta resposta, na seção 6.5.2.  

6.5.1  Evidências 

• EP01:  

o Redução de Custo;  

o Redução do tempo de modelagem e implantação (eficiência nas iniciativas 

BPM);  

o Motivação da força de trabalho. 
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O estudo argumenta que conhecimento dos participantes do processo pode reduzir 

significativamente o seu custo de modelagem e implementação. Nesse caso, a redução de custo 

se associa com a redução do tempo necessário para conclusão destas etapas. O trabalho também 

defende que a possibilidade de os participantes do processo contribuírem para o avanço da 

organização e assumirem a responsabilidade por sua própria forma de trabalho é um fator de 

aumento de sua motivação. 

Process participants usually have strong process knowledge in terms of 
knowledge about other process participants, their communication and 
relations to those participants, and the flow of data. According to 
Mutschler [22], a direct access to this process knowledge can 
significantly reduce the cost of process modeling and implementation. 
As the main costs for BPM projects are personnel costs, reduced costs 
usually go along with less time needed.  

The ability for process participants to contribute to the advancement of 
the organization and to take responsibility for their own way of working 
is positively correlated with their motivation. 

• EP02:  

o Geração de receita;

o Aumentando a satisfação do cliente; 

o Redução dos tempos de ciclo de desenvolvimento de produtos (eficiência nas 

iniciativas BPM).

A integração proposta pelo estudo prevê a colocação de uma camada de gerenciamento 

flexível sob os processos de negócio. Desta forma, defendem os autores, em vez de se 

concentrar em compatibilizar sistemas rígidos, é possível mudar o foco para geração de receita, 

aumentando a satisfação do cliente, reduzindo os tempos de ciclo de desenvolvimento de 

produtos.   

When BPM and SOA are combined, process modeling becomes the face 
of SOA, helping IT teams to become more agile, and allowing them to 
more quickly meet the needs of the business by placing a highly flexible 
management layer beneath their processes. Instead of focusing on 
binding rigid systems together, it is possible to shift the focus to driving 
revenue, increasing customer satisfaction, shrinking product 
development cycle times, and other core business objectives.  



�	��

�

• EP03:

o Capacidade de resposta. 

Segundo o estudo, a abordagem proposta auxilia na tomada da melhor decisão de forma 

sistemática e definitiva para a prática de negócios através da avaliação total mesmo em 

circunstâncias intangíveis.  Eventualmente, pode-se perceber a melhoria contínua contra o meio 

ambiente em mutação dinâmica, executar decisão mais rápida e facilmente, e aumentar a 

capacidade de reutilização de ambos os modelos. 

After all, using the proposed approach, we can derive the best decision 
systematically and definitely for the business practice through total 
evaluation even in intangible circumstances. 

Eventually, we can realize continuous improvement against the 
dynamically changing environment, perform decision more quickly and 
easily, and increase reusability of both the models. 

• EP04:  

o Flexibilidade dos processos e gestão.

O trabalho propõe um modelo de software aplicativo que suporta ajuste flexível dos 

processos de negócios, tornando os processos mais flexíveis, por consequência.  

To adapt to the demand of agile reengineering of business process in 
Business Process Management System� In the paper, the construction 
of BPMS with easier access to reengineering by business experts is the 
research work. 

• EP05:  

o Aproximação entre as áreas de gestão de TI e de processos de negócio. 

A abordagem ANEW apresentada tenta oferecer formas pragmáticas e simples na gestão de 

processos de negócio utilizando conceitos ágeis e sociais para ajudar a preencher a lacuna entre 

TI e negócios, trazendo para uma mesma plataforma modeladores, desenvolvedores e usuários 

de negócios que participam ativamente em todas as fases do ciclo de vida do processo.  
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Our ANEW approach attempts to offer pragmatic and simple ways in 
managing business processes using agile and social concepts to help 
bridge the gap between IT and business by bringing on a same platform 
modelers, developers, and empowered business users who actively 
participate in all phases of the process lifecycle.  

• EP06:

o Flexibilidade dos processos e gestão;  

o Capacidade de resposta. 

A integração SOA e BPM abordada no trabalho promete maior flexibilidade e rapidez nas 

respostas às mudanças de demanda e aos ajustes nos serviços dos processos. 

Therefore, enterprises need a novel technology that not only loosely 
coupled to realize the enterprise application integration, but also 
integrated system can be flexible and quick enough to response the 
change of demand and the service process�s adjustment. 

• EP07: 

o Flexibilidade dos processos e da sua gestão. 

De acordo com o estudo, ao redirecionar o gerenciamento de processos da lógica do 

processo para a lógica de negócios, a metodologia oferece flexibilidade, agilidade e 

adaptabilidade no complexo processo de gestão empresarial. Este método proporciona mais 

inteligência, flexibilidade e colaboração na gestão de exceção de negócios. 

By extending process management from process logic to business logic, 
the methodology offers flexibility, agility and adaptability in complex 
business process management. 

This method provides more intelligence, flexibility and collaboration in 
Business exception management. 

• EP08: 

o Flexibilidade dos processos e de sua gestão;

o Eficácia do BPM; 

o Confiabilidade do BPM;

o Processo de negócio continuamente otimizado.
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Durante a fase de modelagem de processos de negócios, o conhecimento foi utilizado para 

criar um processo de negócio flexível. Durante a fase de operação de processos de negócios e 

manipulação de exceção, o julgamento baseado neste histórico de conhecimento e regras atuais 

garantem a eficácia e a confiabilidade do BPM. Durante a fase de otimização, o conhecimento 

leva a um processo de negócio continuamente otimizado. 

During the fase of business process modeling, enterprise knowledge 
was utilized to create a flexible business process. During the fase of 
business process operation and exception handling, judgment based on 
historical knownledge and present rules ensure the effectiveness and 
reliability of BPM. During the fase of optimization, knownleadge leads 
to a continuos optimized business process. 

• EP9:  

o Gerenciamento dos processos em tempo real.

O estudo destaca que BPM apoia gerenciamento de processos, mas é tipicamente off-line. 

Necessidades de negócios modernos requerem gestão em tempo de execução. Este é o atributo 

que SOA pode incorporar na arquitetura proposta, fornecendo ferramentas de gerenciamento 

de tempo real. 

BPM support process management, but it is typically offline. Modern 
business needs are asking for run-time management. This is the 
attribute that SOA can incorporate in the proposed architecture by 
providing runtime management tools. 

• EP10: 

o Capacidade de resposta; 

o Redução de Custo. 

A estratégia apresentada permite uma análise rápida e eficiente dos processos, além de 

reações mais rápidas em relação a eventos inesperados, o que leva à redução de custos. 

RFID-driven business process analysis allows the fast and effective 
analysis of business processes. Compared to the use of traditional 
approaches for business process analysis, a significant reduction of 
cost and time can be expected because in traditional business process 
management projects about 60% of the effort are used for process 
analysis [9]. Moreover, problems of existing approaches such as faulty 
and biases data, can be reduced to a minimum. 
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The proposed system enables faster reactions regarding unexpected 
events, which leads to cost reduction, and in the case of e-Health 
appliance even to saving of lives. 

• EP11:

o Eficiência nas iniciativas BPM; 

o Melhora da qualidade; 

o Redução de Custo. 

O estudo busca a obter respostas rápidas para o desenvolvimento de capacidades, serviços 

ou sistemas, o que pode ser útil para as organizações e os funcionários procurarem melhorar o 

tempo de comercialização e a qualidade, reduzindo o custo de produção e o fracasso. 

Although Agile is not a silver bullet that can be applied to all problems, 
however, it does provide ways of working that could be suitable to the 
circumstances in which frequently changing business and customer 
requirements or other conditions of uncertainty force the organization 
to pursue quick wins for developing capabilities, services, or systems. 

This seems helpful for the organizations and staff seeking to improve 
time to market and quality while reducing the cost of production and 
failure. 

• EP12: 

o Flexibilidade dos processos e de sua gestão; 

o Redução do tempo morto das fases de análise e modelagem (eficiência nas 

iniciativas BPM); 

o Entrega resultados visíveis nas fases iniciais do projeto. 

O estudo EP12 apresenta como benefício a flexibilidade para projetos de BPM para adaptar-

se às mudanças. Além disso, como a maioria dos projetos inicia, muitas vezes, sem seus 

objetivos bem definidos em um nível detalhado, as abordagens ágeis diminuem o tempo morto 

das fases de análise e modelagem e entrega resultados visíveis nas fases iniciais do projeto. 

Even though agile projects are still projects, they have certain 
advantages in  combination with BPM. They lead to an inevitable 
flexibility for BPM projects which embraces and welcomes changes. 
Additionally, when most projects start, their goal is often not exactly 
defined at a detailed levels. Agile approaches cut off the overhead of a 
multiple-month analysis and design phase and deliver  visible results in 
early phases of the project. 
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• EP13:  

o Flexibilidade dos processos e gestão;

o Eficiência nas iniciativas BPM;

o Processos melhores gerenciáveis.

Os autores deste estudo realizaram uma pesquisa entre os envolvidos nos processos de 

negócio alvos da proposta apresentada, relacionadas a uma empresa de seguros. Os principais 

benefícios indicados pelos coordenadores de projeto (CP), gerente de seguros (GS) e 

empregados seguradores (ES) distribuídos em quatro unidades de negócio (UN) são 

apresentados na tabela 14 (adaptada da tabela 3.3 do estudo primário). Cada representante 

indicou uma pontuação de -1 a +1 para os benefícios elencados. 

Tabela 14 � Benefícios do BPM ágil (EP13).

UN1 
(CP) 

UN1 
(SG) 

UN1 
(ES) 

UN2 
(CP) 

UN2 
(SG) 

UN2 
(ES) 

UN3 
(CP) 

UN3 
(SG) 

UN3 
(ES) 

UN4 
(CP) 

UN4 
(SG) 

UN4 
(ES) 

T
O

T
A

L
 

Flexibilidade 
dos processos 

1 1 1 0 1 1 - 1 1 - 1 1 9 

Eficiência dos 
processos 

- 0 1 - 0 1 - 1 1 1 0 1 6 

Processos 
melhores 
gerenciáveis 

- 1 1 1 1 1 1 0 1 - 1 -1 7 

Fonte � Adaptado de EP13.

• EP14:

o Flexibilidade dos processos e de sua gestão. 

O trabalho busca aumentar a flexibilidade do processo, saindo de uma estrutura rígida pré-

definida para um nível desejado de automação. A sua abordagem declarativa para desenho de 

processos e uso de métodos formais visam permitir uma máxima flexibilidade em tempo de 

execução.  

The two forms of agility formulated in this paper aim at relaxing the 
requirements both for human expertise for a given level of process 
flexibility and for process rigidity (predefined structure) for a desired 
level of automation. Declarative approach for process design and use 
of formal methods enable a set of automated techniques for process 
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analysis and validation based on model checking and theorem proving. 
Thus, they improve the level of automated user support allowing 
maximum run time flexibility.  

• EP15: 

o Integração organizacional;

o Capacidade de Resposta.

Segundo o estudo, BPM é considerado ágil quando é capaz de reagir rapidamente e 

adequadamente a eventos internos e externos, e os softwares sociais ajudam a melhorar a 

organização e a integração semântica e a capacidade de resposta do ciclo de vida do BPM. 

Business Process Management is called agile when it is able to react 
quickly and adquately to internal and external events. 

Social software helps in improving the organizational and the semantic 
integration and the responsiveness of the BPM life cycle. 

• EP16: 

o Eficiência nas iniciativas BPM. 

O trabalho procura desenvolver uma metodologia sistemática para auxiliar os gestores na 

escolha dos processos de negócios críticos a serem melhorados, o que dará ganhos mais rápidos 

(eficiência nas iniciativas BPM). 

Firms have embarked on business process management (BPM) 
initiatives to gain competitive advantages. BPM initiatives have 
received much attention, however little work has been done in 
attempting to make the BPM initiatives themselves efficient. When firms 
invest in resources such as people, time, money, newer technologies, 
etc., they expect to see returns on these benefits in realistic time periods; 
however in most cases, BPM initiatives have been criticized to take too 
long.  

Are we able to develop a systematic methodology that will assist 
managers in selecting those business processes for improvement, which 
will give quicker gains? 

• EP17: 

O estudo apresenta como benefícios da abordagem: 

• Melhor compreensão do problema e de seus requisitos; 
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• Entrega mais rápida (eficiência); 

• Aumento da capacidade da equipe para criar protótipos de design da solução 

rapidamente (eficiência); 

• Visão compartilhada e compromisso com a solução de negócios e de TI (integração 

organizacional); 

• Validação de projetos incrementais, compreensão e comprometimento comum, que 

permite mudanças de solução sem mudanças radicais na trajetória do projeto (integração 

organizacional). 

The benefits of an agile development approach are: 

• Deeper understanding of a problem and the associated 
requirements. 
• Collaborative design leading to faster time-to-market. 
• Increased ability of the team to quickly prototype solution design. 
• Shared vision and commitment to the solution by business and IT. 
• Incremental design validation, common understanding and 
commitment, which allows solution changes without radical changes in 
project trajectory. 

• EP18: 

O texto sugere que a técnica apresentada permite todos os departamentos a trabalhem juntos 

como uma equipe e de forma mais eficaz em todo o ciclo de vida dos serviços (integração 

organizacional).  

While DevOps as a technique is relatively new, the idea can be tied back 
to Edward Deming, who said you should �break down barriers between 
departments� and allow all departments to work together as a team. 
Working as a team not only helps eliminate problems that are 
encountered in production, but helps all departments work more 
effectively together in the entire service lifecycle, from design through 
deployment and operations.  

Lean and agile techniques facilitate the ability to react quickly. 
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6.5.2  Síntese da resposta 

Dentre os possíveis benefícios trazidos pela aplicação de BPM ágil, alguns tiveram certa 

prevalência entre os estudos primários secionados: eficiência nas iniciativas BPM, redução de 

custo, flexibilidade dos processos e de sua gestão e melhoria da capacidade de resposta dos 

processos. 

O aumento da eficiência das iniciativas em gerenciamento de processos de negócio pode 

ser considerado a base dos benefícios da utilização de abordagens ágeis em BPM. Inicialmente, 

as abordagens ágeis diminuem o tempo morto das fases de análise e modelagem e entrega 

resultados visíveis nas fases iniciais do projeto, visto que a maioria dos projetos inicia, muitas 

vezes, sem seus objetivos bem definidos em um nível detalhado (EP12). Abordagens focadas 

na seleção dos processos críticos, como tratado no EP16, também antecipa a entrega de 

resultados pela possibilidade de priorização das ações mais vantajosas para a organização. EP11 

defende a adoção de formas de trabalho que podem ser adequados para as circunstâncias em 

que os requisitos de negócios e de clientes mudam frequentemente ou de outras condições de 

incerteza que forçam a organização a obter respostas rápidas para o desenvolvimento de 

capacidades, serviços ou sistemas.  

O aumento da eficiência está diretamente relacionado a uma redução de custo, pois um 

maior envolvimento dos participantes do processo se associa com a redução do tempo 

necessário para conclusão da análise dos processos (EP01) e abordagens de reconfiguração 

automática dos processos, pode trazer benefícios econômicos por suas reações mais rápidas a 

eventos inesperados (EP10). 

Outro aspecto bastante citado pelos estudos primários foi o aumento da flexibilidade tanto 

dos processos de negócio propriamente ditos quanto de sua gestão. Os estudos EP07, EP13 e 

EP14 foram tipificados de forma agrupada neste trabalho, justamente por buscarem a 

construção de processos mais flexíveis seja por um maior enfoque para o negócio (EP07) ou 

pela utilização de métodos sensíveis ao contexto, como o EP14. Alguns outros estudos 

destacam o aumento de flexibilidade com a utilização do conhecimento coletivo nas fases de 

modelagem dos processos (EP08), através da integração SOA e BPM (EP06), pelo uso software 

aplicativo que suporte ajuste flexível dos processos de negócios (EP04) e através da utilização 

de princípios baseados nos métodos ágeis tradicionais diretamente no gerenciamento destes 

processos (EP12). 



����

�

Uma maior capacidade de resposta das abordagens BPM também está ligada essencialmente 

ao aumento da flexibilidade tratado anteriormente. Segundo EP15, BPM é chamado ágil quando 

é capaz de reagir rapidamente e adequadamente a eventos internos e externos. EP10 propõe 

sistema para permitir reações mais rápidas em relação a eventos inesperados enquanto a rapidez 

nas respostas às mudanças de demanda e aos ajustes nos serviços dos processos pode ser 

atingida com a integração do SOA ao ciclo BPM (EP06).  

As abordagens sociais ainda apresentaram alguns outros benefícios, como o aumento da 

motivação da força de trabalho pelo maior envolvimento na definição de suas tarefas (EP01), 

uma maior integração organizacional (EP15), a aproximação entre as áreas de gestão de TI e de 

processos de negócio (EP05), além do aumento da eficácia do BPM, de sua confiabilidade e a 

obtenção de processos de negócio continuamente otimizados (EP08). 

As abordagens baseadas na integração SOA e BPM indicam a possibilidade do aumento da 

satisfação do cliente e da geração de receita (EP02) e da gestão dos processos em tempo real 

(EP09). 

Construir processos flexíveis facilita a gerência sobre estes (EP13), enquanto a aplicação 

de métodos ágeis em BPM pode trazer um aumento de qualidade (EP11) e possibilita a entrega 

de resultados visíveis nas fases iniciais do projeto (EP12). 

A figura 26 apresenta um resumo dos benefícios da adoção do Gerenciamento Ágil de 

Processos, segundo evidências coletadas nos estudos primários.

Figura 26 - Benefícios do BPM ágil.

Fonte: elaborada pelo autor.
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A distribuição completa dos benefícios extraídos em cada estudo primário é apresentada na 

tabela 15.  

Tabela 15 - Benefícios distribuídos por tipo de abordagem.

Tipo de Abordagem Benefício 

Abordagem Social

Redução de Custo [EP01] 

Eficiência nas iniciativas BPM [EP01,EP17] 

Motivação da força de trabalho [EP01] 

Flexibilidade dos processos e da sua gestão [EP08] 

Capacidade de resposta [EP15] 

Integração organizacional [EP15, EP17] 

Aproximação entre as áreas de gestão de TI e de processos de negócio [EP05] 

Eficácia do BPM [EP08] 

Confiabilidade do BPM [EP08] 

Processo de negócio continuamente otimizado [EP08] 

Melhor compreensão do problema e seus requisitos [EP17]

Métodos ágeis aplicados em 
BPM

Redução de Custo [EP11] 

Eficiência nas iniciativas BPM [EP11,EP12] 

Flexibilidade dos processos e da sua gestão [EP12] 

Melhora da qualidade [EP11] 

Integração organizacional [EP18] 

Entrega de resultados visíveis nas fases iniciais do projeto [EP12]

Métodos para extração de 
processos críticos

Eficiência nas iniciativas BPM [EP16] 

Capacidade de resposta [EP03]

Integração SOA e BPM

Eficiência nas iniciativas BPM [EP02] 

Geração de receita [EP02] 

Aumento da satisfação do cliente [EP02] 

Flexibilidade dos processos e da sua gestão [EP06] 

Capacidade de resposta [EP06] 

Gerenciamento dos processos em tempo real [EP09]

Construção de processos 
flexíveis

Eficiência nas iniciativas BPM [EP13] 

Flexibilidade dos processos e da sua gestão [EP07, EP13, EP14] 

Processos melhores gerenciáveis [EP13]

Reconfiguração automática 
de processos

Redução de Custo [EP10] 

Flexibilidade dos processos e da sua gestão [EP04] 

Capacidade de resposta [EP10]

Fonte � elaborada pelo autor. 
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6.6  Quais os desafios para a implantação das abordagens 

ágeis em BPM e as suas limitações? (RQ6) 

É de extrema importância conhecer o lado �negativo� das abordagens ágeis em BPM, pois 

não se pode imaginar que soluções milagrosas possam resolver, de uma hora para outra, todos 

os problemas encontrados no gerenciamento de processos de negócio. Com certeza haverá 

dificuldades a serem superadas e limitações para o alcance das soluções propostas. As 

evidências serão mais uma vez colocadas por estudo primário que tenha apontado algum fator 

relacionado ao objetivo da questão de pesquisa e uma síntese será feita ao fim da seção.

6.6.1  Evidências 

• EP01: 

o Dificuldade de aceitação das ferramentas BPM pelos participantes. 

O estudo EP01 destaca uma possível dificuldade de aceitação das ferramentas BPM pelos 

participantes do processo; 

As we see barriers in the acceptance of BPM tools by the process 
participants. 

• EP04:  

o Estrutura de design visual ainda complicada. 

EP04 alerta para a necessidade de simplificar e otimizar a abordagem proposta no estudo 

devido à estrutura de design visual ainda complicada. 

effort should be made to further simplify and optimize PVOSM process 
due to its comparatively complicated  isual design structure.  

• EP07: 

o Dificuldade na identificação da lógica de negócios a partir da prática; 

o Dificuldade para representação correta de regras de negócio; 

o Dificuldade para manutenção da representação das regras de negócio. 

Segundo os autores, as limitações dessa abordagem decorrem da complexidade da lógica 

de negócios, como as dificuldades de identificação da lógica a partir da prática, para 
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representação correta de regras de negócio e para a sua manutenção. Em outras palavras, esta 

abordagem foi desenvolvida no pressuposto de que a lógica de negócios para gerenciamento de 

processo é definida com precisão e representatividade. 

One limitation of this approach arises from the complexity of business 
logic, such as identification of business logic from business practice, 
correct representation of rules in a business sense and maintenance of 
rules. In other words, this approach was developed on the assumption 
that business logic for process management is accurately defined and 
represented. 

• EP09:  

o Conflitos entre vários protocolos e ferramentas em ambos os lados (BPM e 

SOA);

o Conflitos entre nomenclaturas entre os dois campos (BPM e SOA). 

O estudo afirma que há conflitos entre vários protocolos e ferramentas em ambos os lados 

que precisam ser resolvidos por uma solução bem sucedida, com uma arquitetura deve ser 

transportável e operacional de forma independente de fornecedores ou tecnologias específicas. 

Outra dificuldade apontada é quanto ao emprego de termos como �processos de negócios�, 

�serviços de negócios�, �práticas de negócios�, �componentes de negócios� e �capacidades de 

negócios�, muitas vezes com significados diferentes para os dois campos. 

During implementation, complaisance of Industry standards for both 
BPM and SOA need to be adapted. Conflicts among various protocols 
and tools at both sides are needed to be resolved For a successful 
solution, the architecture should be allowed to be transportable and 
operational independently from specific vendors or technologies [17]. 

For smooth convergence of both sides, a unified approach is required 
to associate two methodologies together. The existing gap between the 
two viewpoints also needed to be minimized. For instance, the same 
terms like business processes, businesses services, business practices, 
business components and business capabilities are often used to mean 
different things to the two camps. 

• EP11:  

o Resistência para introdução de conceitos ágeis em uma organização; 

o Resistência encontrada quando as pessoas não veem resultados imediatos após 

um novo projeto de BPM ágil; 
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o Pouco tempo em sprints de 2 a 4 semanas para concluir o ciclo BPM em 

ambientes com várias alterações; 

o O foco ágil é operacional e não estratégico.  

O artigo EP11 aborda dois tipos de resistências encontradas na adoção de conceitos ágeis 

em BPM. A resistência estática é a força que deve ser superada antes que conceitos ágeis 

possam ser implementados em uma organização não ágil e resistência dinâmica é a força que 

deve ser superada para manter o movimento ágil uniforme e quando as pessoas não veem 

resultados imediatos após um novo projeto de BPM ágil. Além disso, destaca que pode ser 

muito difícil para as equipes de BPM completar a análise do processo, alinhamento de 

processos, mudanças de processos, desenho de processos, automação de processos, e assim por 

diante, em um ciclo de sprints de 2 a 4 semanas. Todavia, talvez o ponto crucial alertado por 

este estudo é o fato do foco ágil ser operacional e não estratégico. Em seu ponto de vista, as 

equipes ágeis tendem a se concentrar em realizações operacionais e relatá-lo ao nível tático e 

muitas vezes só se busca a inovação a partir da perspectiva do processo, baseando-se num foco 

de BPM tradicional em torno de otimizar os processos existentes.  

Static Friction: The force that must be overcome before agile concepts 
can be implemented in a nonagile organization.   

Dynamic Friction: The force that must be overcome to maintain 
uniform agile motion and the friction encountered when people don�t 
see immediate results after a new Agile BPM project.    

Multiple changes at once: This makes it very difficult for the Agile BPM 
teams to complete the process analysis, process alignment, process 
changes, process design, process automation, and so on, in the required 
2�4 week sprint cycle. Agile BPM, therefore, needs to build a better 
requirement and execution approach into the overall approach.  

Agile Focus is operational and not strategic: Agile teams tend to focus 
on operational accomplishments and report it to tactical level, however, 
at the expense of strategic business objectives. In BPM, this is tragic.  

Often this is based on a traditional BPM focus around optimizing the 
existing processes. However, this view limits Agile BPM concepts from 
enabling true business agility. The reason is that the current IT Agile 
methods only have feedback loops between the Plan and Deploy phases 
for a BPM project, placing an emphasis on the feedback from what is 
possible in the process and creating a disjointedness loop back to the 
business: Resulting in Agile BPM teams not having gone through the 
multiple agile business iterations capturing the value and performance 
aspects relevant in the Analyze and Plan phase (the Business Layer 
Context). 
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• EP13: 

o Dificuldade para adicionar novas atividades ao modelo de processo.  

O estudo afirma que não conseguiu trazer melhorias para superar a dificuldade em adicionar 

novas atividades em um processo ad hoc, tendo que resolver os mesmos problemas relacionados 

às mudanças no modelo de processo da abordagem tradicional de modelagem de processos no 

âmbito da linguagem BPMN. Ele destaca que houve algumas discussões sobre atividades 

genéricas, mas elas não são definidas em normas de BPMN. 

Concerning limitations, we have to admit that it can be used to extend 
process Flexibility and partially process Adaptability. However, it does 
not provide any improvement to process Dynamism as it was defined at 
the beginning of this paper. Therefore, once we want to add completely 
new activities into an adhoc process, we still have to solve the same 
problems related to process model changes in a traditional approach 
to process modeling. This problem remains unsolved and we are not 
able find any satisfactory solution applicable on a BPMN level. There 
were some discussions about generic activities, but they are not defined 
in BPMN standards and such a solution could be done by hacking 
particular BPMS. All other proposed solutions ended up with this result 
as well. 

• EP15:  

o Tem de ser estabelecida junto com uma mudança de cultura corporativa; 

o Perda de confidencialidade; 

o Retorno financeiro do uso de software social pode ser superestimado; 

o Custos de oportunidade tem que ser tidos em conta; 

o Custos de colaboração não podem ser subestimados. 

O trabalho em questão estabelece que para haver um aproveitamento dos benefícios do 

software social para um BPM ágil, tem que haver uma mudança a partir de uma cultura 

corporativa de desconfiança para uma cultura de confiança. Destaca ainda que há um risco de 

perda de confidencialidade, pois informações confidenciais podem ser reveladas pela 

combinação de partes de informação que estão facilmente à disposição. Do ponto de vista 

financeiro, o estudo alerta que o retorno financeiro do uso de software social pode ser 

superestimado, os custos de oportunidade tem que ser tidos em conta e os custos de colaboração 

não podem ser subestimados. 

To fully leverage the benefits of social software for an agile BPM, the 
introduction of social software has to be embedded into a change of 
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corporate culture. There has to be a change from a culture of 
suspiciousness to a culture of trust 

Another risk created by trading control for trust is the loss of 
confidentiality [100]. In an environment where everybody may provide 
information, confidential information can be revealed already by the 
combination of pieces of information that are unproblematic on their 
own. 

In [101] three financial risks of social software are identified. First, the 
financial return from using social software may be overestimated. Not 
every collaboration creates huge financial benefits. Second, 
opportunity costs have to be taken into account. They measure the value 
which could have been created when relinquishing using social 
software. Third, the collaboration costs may not be underestimated. 
Employees may demand for financial incentives compensating the extra 
work due to using social software. 

• EP16: 

o Os resultados são limitados à indústria de TI. 

EP16 afirma que os resultados encontrados em sua abordagem são limitados a indústria de TI 

e sugere a realização de novas pesquisas em outras áreas da indústria. 

Finally, the results are limited to the IT industry; further research in 
other industries is suggested. 

• EP17: 

o Necessita uma mudança de cultura da organização. 

But the devil is in the details. An agile approach often requires a high 
level of cultural readjustment because it effectively redesigns the 
software development process as it shifts development from an IT-
centric waterfall approach to one that is founded on an iterative 
approach to solution design and implementation. In many 
organizations, implementing an agile approach runs counter to the 
traditional roles of both business and IT. As a result, it is important to 
have executive sponsorship of these types of initiatives to establish a 
mandate for change. 

6.6.2  Síntese da resposta 

O índice de estudos primários que responderam a esta questão foi o menor entre todas as 

questões de pesquisa. Dos dezoito estudos selecionados, apenas a metade apresentou 
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dificuldades ou limitações da abordagem proposta. Deve-se levar em conta que, muitas vezes, 

autores evitam apontar problemas em suas proposições com receio de serem descreditadas, 

quando na verdade poderiam ser beneficiados por uma discussão mais aprofundada na 

comunidade em busca de soluções para estas dificuldades. Diante deste fato, a importância da 

questão de pesquisa se acentua.  

No âmbito das abordagens sociais, o estudo EP01, preconizado pelo envolvimento no ciclo 

BPM dos envolvidos nos processos negócio, prevê uma dificuldade de aceitação das 

ferramentas BPM pelos participantes. Na mesma linha, EP15 destaca a necessidade de mudança 

a partir de uma cultura corporativa de desconfiança para uma cultura de confiança e o risco de 

perda de confidencialidade de determinadas informações. O mesmo estudo alerta que o retorno 

financeiro do uso de software social pode ser superestimado, pois nem toda a colaboração cria 

enormes benefícios financeiros. Além disso, os custos de oportunidade devem ser levados em 

conta, representando o valor que poderia ter sido criado abrindo-se mão da utilização de 

software social, nem os custos de colaboração podem ser subestimados, pois os funcionários 

podem exigir incentivos financeiros compensadores ao trabalho extra. 

Os desafios e limitações das abordagens de BPM ágil a partir da aplicação de métodos ágeis 

evidenciados neste trabalho são originados do estudo primário EP11. Como apresentado na 

seção de evidências, além dos dois tipos de resistência destacados, quanto à força que deve ser 

superada antes que conceitos ágeis possam ser implementados e à força que deve ser vencida 

para manter o movimento ágil uniforme quando não ficam evidenciados resultados imediatos, 

este estudo trata do pouco tempo disponível em sprints de 2 a 4 semanas para concluir todo o 

ciclo BPM em ambientes com várias alterações e da fragilidade apontada quanto ao foco do 

conceito ágil, mais operacional que estratégico, que pode limitar os conceitos do BPM ágil, 

resultando em equipes que não desenvolvem iterações de negócios suficientes e não capturam 

os aspectos de valor e desempenho relevantes nas fases de Análise e Planejamento (EP15).  

Apenas o estudo EP16 retornou alguma limitação entre os trabalhos classificados como 

�métodos para extração de processos críticos�. O estudo afirma que seus resultados são 

limitados à indústria de TI. Todavia, este item não se mostra passível de uma abrangência 

considerável em abordagens semelhantes, configurando-se como uma situação específica. Da 

mesma forma, o único desafio apontado na classe de estudos tipificados como �reconfiguração 

automática de processos�, quanto à estrutura de design visual não amigável, também aparece 

como uma limitação particular do estudo EP04. 
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A integração de SOA e BPM para fins de obter um gerenciamento ágil dos processos de 

negócio precisa se preocupar com os conflitos entre os vários protocolos e ferramentas em 

ambos os lados, além da discrepância de significado quando do uso de determinadas 

nomenclaturas entre os dois campos de atuação (EP09). 

Quanto aos estudos voltados para a construção de processos flexíveis, EP07 destaca as 

dificuldades de identificação da lógica a partir da prática, para representação correta de regras 

de negócio e para a sua manutenção. Já EP13 afirma que não obteve êxito em superar diminuir 

as dificuldades de adicionar novas atividades a modelos de processos existentes no âmbito do 

BPMN, comparado com da abordagem tradicional de modelagem de processos. 

A tabela 16 resume as dificuldades e limitações encontradas nos estudos primários 

distribuídos por tipo de abordagem. 

Tabela 16 � Dificuldades e limitações do BPM ágil.

TIPO DE ABORDAGEM DIFICULDADES E LIMITAÇÕES 

Abordagem Social  

• Dificuldade de aceitação das ferramentas BPM pelos participantes [EP01]. 

• Tem de ser estabelecida junto com uma mudança de cultura corporativa [EP15 

e EP17].  

• Perda de confidencialidade [EP15].  

• O retorno financeiro do uso de software social pode ser superestimado [EP15]. 

• Os custos de oportunidade tem que ser tidos em conta [EP15].  

• Os custos de colaboração não podem ser subestimados [EP15]. 

Métodos ágeis aplicados em 
BPM 

• É necessário vencer a resistência para introdução de conceitos ágeis em uma 

organização [EP11]. 

• É necessário vencer a resistência encontrada quando as pessoas não veem 

resultados imediatos após um novo projeto de BPM ágil [EP11]. 

• Em um ambiente com várias alterações torna-se muito difícil para as equipes 

de BPM completar a análise do processo, alinhamento de processos, mudanças 

de processos, desenho de processos, automação de processos, e assim por 

diante, no ciclo de sprints de 2 a 4 semanas [EP11]. 

• O foco ágil é operacional e não estratégico [EP11].

Métodos para extração de 
processos críticos 

• Os resultados são limitados à indústria de TI [EP16]. 

Integração SOA e BPM 
• Conflitos entre vários protocolos e ferramentas em ambos os lados (BPM e 

SOA) [EP09]. 
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• Conflitos entre nomenclaturas entre os dois campos (BPM e SOA) [EP09]. 

Construção de processos 
flexíveis 

• Dificuldade na identificação da lógica de negócios a partir da prática [EP07].  

• Representação correta de regras de negócio [EP07]. 

• Manutenção da representação das regras de negócio [EP07]. 

• Dificuldade para adicionar novas atividades ao modelo de processo existente 

[EP13]. 

Reconfiguração automática 
de processos 

• Estrutura de design visual ainda complicada [EP04].

Fonte � elaborada pelo autor.
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7 Considerações Finais 

7.1 Conclusão 

Os resultados desta pesquisa apresentaram, de uma maneira geral, um panorama atual das 

iniciativas e abordagens ágeis para o gerenciamento de processos de negócio, através da 

aplicação do método de revisão sistemática da literatura. 

Apesar desta heterogeneidade entre as abordagens propostas, a pesquisa apontou que seus 

objetivos se concentram principalmente na necessidade de responder às variações de mercado 

e de negócio que exigem readequações constantes dos processos de negócio. Além disso, um 

grupo de estudos buscava construir processos mais flexíveis para responder à imprevisibilidade 

na execução dos processos. Fica evidente a necessidade de integrar práticas ágeis às 

metodologias de gerenciamento de processos, ao menos em contextos mais complexos, para 

conseguir obter os resultados esperados com a implantação dessa disciplina gerencial e evitar o 

fracasso e o descrédito da abordagem. 

Os dados também apontam que, apesar de haver abordagens cobrindo todas as fases do ciclo 

BPM, a concentração maior das ações está nas fases de desenho e implementação, com destaque 

para as abordagens baseadas na integração social entre os participantes do processo. Entretanto, 

nas fases inicias como na análise dos processos, a agilidade do BPM pode ser incrementada 

pela utilização de métodos específicos para extração de processos críticos, enquanto nas etapas 

finais de monitoramento e refinamento, alguns trabalhos propõem formas de promover uma 

reconfiguração automática e autônoma dos processos de negócio. Estas informações podem ser 

utilizadas para pensar a adoção de princípios ágeis ao ciclo BPM de forma gradual, estudando 

e aplicando práticas específicas etapa por etapa do ciclo, aguardando e avaliando os benefícios 

obtidos até atingir uma metodologia de trabalho preponderantemente ágil.  

Aplicar agilidade ao longo do ciclo BPM pode ser feito adotando diferentes estratégias que 

podem estar apoiadas em conceitos sociais que buscam colaboração entre os envolvidos no 

processo, e a retenção e reaproveitamento do conhecimento adquirido pelas partes ao longo do 

ciclo de vida BPM. Este tipo de abordagem se mostrou a forma mais estudada pela comunidade 

científica e se mostra também a mais promissora com resultados práticos já demonstrados. 
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Alguns estudos primários, mesmo tendo um foco distinto, traziam a questão social como pilar 

de aplicação de suas propostas. 

O conjunto de benefícios advindos da implantação destas abordagens elencado é composto 

por ganhos diretamente financeiros como a redução de custo e o aumento da receita e por outros 

mais subjetivos como o incremento da integração organizacional e aumento da motivação da 

força de trabalho. Todavia, os principais resultados que podem ser alcançados se refletem em 

uma maior eficiência das etapas do ciclo BPM e uma maior flexibilidade dos processos para 

atender rapidamente às interferências externas e internas á organização. É importante destacar 

que os benefícios apontados pelos estudos precisam ser mais explorados em pesquisas aplicadas 

que evidenciem com maior clareza estes resultados positivos. 

A mesma necessidade em relação à obtenção de dados mais precisos através de pesquisas 

aplicadas é realidade em relação às dificuldades e limitação do BPM ágil. Apesar de importantes 

itens terem sidos apresentados e discutidos, as informações se mostraram limitadas com relação 

aos desafios que se espera enfrentar quando da introdução de novas práticas gerenciais. 

Não é possível enxergar BPM como uma quebra de paradigma em relação ao gerenciamento 

de processos de negócio, e sim como parte do desenvolvimento das práticas atuais com o 

objetivo de alcançar melhores índices de eficácia, eficiência e, sobretudo, de satisfação dos 

clientes. 

Espera-se que este trabalho possa contribuir com a formação metodológica do BPM, através 

da disseminação de abordagens padronizadas que possam ser incorporadas aos projetos de 

implantação de gerenciamento de processos. 

Do ponto de vista pessoal do autor, além de ter contribuído para um crescimento importante 

do seu conhecimento da área e para a obtenção de uma maior experiência com as metodologias 

científicas, o trabalho poderá ser utilizado como ponto de partida para uma iniciativa de 

melhoria de processos da organização a qual faz parte. 
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7.2 Limitações da pesquisa 

O processo de revisão sistemática traz consigo um risco de perda de informação pela 

limitação das fontes de busca. Busca-se sempre escolher os repositórios que representem 

maiores probabilidades de retornar trabalhos relevantes para a área de pesquisa, todavia há 

sempre a possibilidade de dados importantes serem desconsiderados neste momento. 

Entre os estudos selecionados, poucos deles apresentam exemplos práticos e reais de 

aplicação das abordagens propostas. A maioria dos trabalhos apresenta uma abordagem teórica 

ou exemplos hipotéticos de possíveis situações onde seria possível implantar as suas ideias.  

Especificamente em relação à questão de pesquisa que buscava entender as dificuldades da 

adoção de abordagens ágeis em BPM, é esperada uma omissão relativa desta informação nos 

estudos primários, pois os seus autores buscavam justamente defender a adoção de uma teoria 

ou ideia e tendem a apresentar argumentos positivos a respeito de seus trabalhos. 

A pesquisa também sofre um risco de viés pela falta de validação do processo de seleção 

dos estudos e extração dos dados por outros pesquisadores, estratégia comumente utilizada em 

revisões sistemáticas, apesar de o resultado final ter sido revisado por uma pesquisadora, 

orientadora desta dissertação, com experiência nas áreas de BPM e métodos ágeis. Buscou-se 

em contrapartida, apresentar claramente as evidências utilizadas nas análises de cada resposta 

para mitigar esse risco.  

7.3 Trabalhos relacionados e futuros  

Apesar de não ter sido encontrado outros trabalhos que apresentem questões de pesquisa 

diretamente relacionadas àquelas propostas neste trabalho, algumas pesquisas guardam certa 

proximidade com a temática aqui apresentada. É o caso do trabalho de dissertação de mestrado 

de Alexandre Luna (LUNA, 2009), que apresentou uma revisão sistemática a respeito de 

metodologias ágeis, buscando a identificação dos princípios, valores e boas práticas ágeis que 

possam ser adequadas ao contexto da governança em TIC, que de forma similar a este trabalho, 

aborda a questão da agilidade ligada à gestão. Outra pesquisa relacionada a este trabalho foi 

desenvolvida por Melquizedequi Santos (SANTOS, 2014), que utilizou o método de revisão 
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sistemática para identificar o impacto na satisfação dos clientes com o uso de metodologias 

ágeis, o que pode ser transportado para a utilização destes conceitos no gerenciamento de 

processos. 

Como recomendação de trabalhos futuros, sugere-se a investigação da efetividade da 

utilização de abordagens ágeis em BPM, através de pesquisas aplicadas que permeiem cada um 

dos tipos de abordagem identificados nesta pesquisa. A seguir, são apresentadas algumas 

propostas de questões de pesquisa relacionadas a cada caso: 

Tabela 17 � Propostas de trabalhos futuros.

Tipo de Abordagem Questões de Pesquisa

Abordagem social 

1 - Quais as características essenciais dos softwares sociais para o auxílio 
ao gerenciamento de processos? 

2 � Como construir a infraestrutura necessária para a integração de todos 
os participantes dos processos no ciclo BPM? 

Métodos ágeis aplicados 
em BPM 

3 - Quais as adaptações necessárias aos métodos ágeis de 
desenvolvimento de software para aplicação a um projeto BPM? 

Métodos para extração 
de processos críticos 

4 - Existe um padrão de importância dos processos e os respectivos 
impactos na organização em função de determinadas características? 

Integração SOA e BPM 5 � Como superar as principais dificuldades de integração BPM e SOA?

Construção de processos 
flexíveis 

6 - Como modelar os processos como máquina de estado finito? 

Reconfiguração 
automática de processos 

7 � Em quais atividades econômicas é viável aplicar a reconfiguração 
automática de processos com auxílio da tecnologia RFID? 

Fonte � elaborada pelo autor.

Sugere-se também a realização de um trabalho de pesquisa que busque a construção de uma 

abordagem integrada, capaz de acomodar a maior parte dos aspectos propostos nos estudos 

primários apresentados neste trabalho, que possa se beneficiar dos seus benefícios e contribuir 

ainda mais para a evolução das práticas de BPM de uma forma geral. 
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Apêndice A � Resultados da avaliação da qualidade 

A tabela abaixo apresenta o resultado da avaliação dos estudos primários da pesquisa, 

considerando cada um dos cinco fatores de qualidade. 

Estudo 
Primário 

FQ01 FQ02 FQ03 FQ04 FQ05 TOTAL 

EP01 4 4 2 4 3 17 

EP02 3 3 1 3 0 10 

EP03 3 2 4 3 0 12 

EP04 3 1 0 3 3 10 

EP05 4 4 3 3 0 14 

EP06 3 2 1 3 0 9 

EP07 4 4 4 3 4 19 

EP08 4 3 0 4 0 11 

EP09 3 3 3 2 4 15 

EP10 3 3 3 3 0 12 

EP11 4 4 0 4 4 16 

EP12 4 4 3 4 0 15 

EP13 4 4 3 4 3 18 

EP14 3 3 2 3 0 11 

EP15 4 4 1 3 4 16 

EP16 3 4 3 3 3 16 

EP17 3 3 3 4 3 17 

EP18 2 3 0 2 0 7 
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Apêndice B � Detalhes dos estudos primários selecionados 

Este apêndice B apresenta a fonte de pesquisa de cada estudo primário, assim como seu 

título, ano de publicação, seus autores e país de origem.

ID Fonte Título Ano Autores Origem 

EP01 IEEE 
Democratizing Business Process Management: Empowering 
Process Participants to Contribute to the Enactment of Business 
Processes 

2014 
Meyer, N. 

Schiffner, S. 
Alemanha 

EP02 IEEE Architecture combining SOA and BPM 2011 
Ge, F. 

Yao, S. 
China 

EP03 SD 
A supporting system for evaluation and review of business process 
through activity-based approach 

2000 
Shimizu, Y. 
Sahara, Y. 

Japão 

EP04 IEEE 
An Approach for Process Variability Control in Business Process 
Management 

2012 
Yao, Q. 
Sun, Y. 

China 

EP05 IEEE 
Empowering business process users through a pragmatic approach: 
A case study 

2014 Meziani, R. Kuwait 

EP06 IEEE 
Achieving Business Agility by Integrating SOA and BPM 
Technology 

2009 
Ling, C. 
Xin, L. 

China 

EP07 SD 
From process logic to business logic - A cognitive approach to 
business process management 

2006 
Wang, M. 
Wang, H. 

Hong Kong 

EP08 IEEE Knowledge-based Flexible Business Process Management 2006 

Tao, Y. 
Wang, J. 
Wang, X. 

He, D. 
Yang, S. 

China 

EP09 IEEE 
BPM Meeting with SOA: A Customized Solution for Small 
Business Enterprises 

2009 

Bajwa, I.S. 
Samad, A. 
Mumtaz, S. 
Kazmi, R. 

Choudhary, A. 

Paquistão 

EP10 IEEE A research agenda for Autonomous Business Process Management 2007 
Neubauer, T. 
Goluch, G. 
Riedl, B. 

Áustria 

EP11 SD Applying Agile Principles to BPM 2015 
Rosing, M. V. 
Scheel, J. V.  
Gill, A. Q.  

Dinamarca 

EP12 Scopus An agile BPM project methodology 2013 
Thiemich, C. 
Puhlmann, F. 

Alemanha 

EP13 Scopus 
A dynamic approach to process design: A pattern for extending the 
flexibility of process models 

2013 
Kolar, J. 

Dockal, L. 
Rep. Tcheca 

EP14 Scopus 
Context-aware agile business process engine: Foundations and 
architecture 

2013 
Rychkova, I. 

Kirsch-P., M.,  
Le Grand, B. 

França 

EP15 Scopus Key challenges for enabling agile BPM with social software 2011 

Bruno, G. 
Dengler, F. 
Jennings, B. 
Khalaf, R. 
Nurcan, S. 
Prilla, M. 
Sarini, M. 

Schmidt, R. 
Silva, R. 

Itália 

EP16 Scopus 
A Soft and Hard Systems Approach to Business Process 
Management 

2012 Siriram, R. 
África do 

Sul 

EP17 IBM Synchronicity: An agile approach to business process management 2012 
Simmons, S. 

Steele, M. 
EUA 

EP18 IBM 
Applying DevOps concepts to your IBM Business Process Manager 
project 

2015 Tarne, B.  EUA 
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Apêndice C � Trabalhos excluídos 

A tabela a seguir lista todos os trabalhos excluídos durante a fase de seleção dos estudos 

primários, identificando a fonte de busca e a etapa de exclusão.

FONTE TÍTULO 
ETAPA DE 

EXCLUSÃO 

ACM 
A roadmap towards the convergence of business process management and service oriented 
architecture 

Etapa 2 

ACM BDI-agents for agile goal-oriented business processes Etapa 2 
ACM LS/ABPM - an agent-powered suite for goal-oriented autonomic BPM Etapa 1 
ACM Effective collaboration and consistency management in business process modeling Etapa 2 
ACM Causes-based problems in business process compliance based management Etapa 1 

ACM 
The future of software architectures for large-scalebusiness solutions: modularity, scalability, 
andseparation of concerns 

Etapa 1 

ACM Business process management (BPM) in a day Etapa 2 
ACM Achieving business agility with WebSphere ILOG JRules and WebSphere BPM Etapa 2 
IEEE Towards a collaborative business process management methodology Etapa 2 
IEEE Achieve Agile Enterprise System through Collaboration with BPMS Etapa 2 
IEEE SWB process: A business process management system driven by semantic technologies Etapa 2 
IEEE Leveraging BPM Decipline to Deliver Agile Business Processes in Emerging Markets Etapa 2 
IEEE SOA, BPM and Cloud Computing: Connected for innovation in higher education Etapa 2 
IEEE The Discovery of Agile Service Networks through the Use of Social Network Analysis Etapa 2 

IEEE 
An Approach for a More Agile BPM-SOA Integration Supported by Dynamic Services 
Discovery 

Etapa 2 

IEEE A Hybrid Integration Approach to Business Process Management Implementation Etapa 2 
IEEE Incident Notification Process as a Service for Electricity Supply Systems Etapa 1 
IEEE The Process-Rule Continuum - Can BPMN & SBVR Cope with the Challenge? Etapa 1 
IEEE Causes-based problems in business process compliance based management Etapa 2 

IEEE 
Overall design approach for urbanized information systems: Application of the method 
PRAXEME 

Etapa 1 

IEEE 
A Model for Dynamic Services Discovery over Largely Distributed Providers Based on QoS 
and Business Processes Contexts 

Etapa 1 

IEEE Proceedings of the Forty-Fifth Annual Hawaii International Conference on System Sciences Etapa 1 
IEEE Risk driven process engineering in digital ecosystems: Modelling risk Etapa 1 
IEEE Modeling and matching business processes using Web services Etapa 2 
IEEE Subject-oriented process design across organizational control layers Etapa 2 
IEEE Towards improving enterprise performance with Service Level Agreements Etapa 1 

IEEE 
The design and implementation of process engine supporting absolute customization based on 
ITSM 

Etapa 1 

IEEE WaFeR â�� A framework for testing Ul-based applications Etapa 1 
IEEE A service-oriented architecture of virtual enterprise for manufacturing industry Etapa 1 
IEEE Inside Agile Processes: A Practitioner's Perspective Etapa 2 
IEEE SOA â�� BPM based information system for promoting agility of third party logistics Etapa 2 
IEEE Architecture of Information System Combining SOA and BPM Etapa 2 

IEEE 
Service Oriented Architecture: Making the Leap, Leveraging Model Driven Architecture and 
Achieving Software Agility with BPM, SOA and MDAÂ® 

Etapa 2 

IEEE Investigating the Potential of Service Oriented Architectures to Realize Dynamic Capabilities Etapa 1 
IEEE Process and Services Fusion Impact Assessment Etapa 2 
IEEE A Data Flow Optimization Based Approach for BPEL Processes Partition Etapa 1 
IEEE Alaska Simulator Supporting Empirical Evaluation of Process Flexibility Etapa 1 

IEEE 
PEM: a framework enabling continual optimization of workflow process executions based 
upon business value metrics 

Etapa 2 

IEEE From trading to eCommunity population: Responding to social and contractual challenges Etapa 1 
IEEE Evolution of Enterprise Systems Etapa 1 
IEEE Model Driven Data Service Development Etapa 1 
IEEE Case study: Net-centric mission threads modeling and analysis using BPMN Etapa 2 
IEEE Service-Oriented Computing Etapa 1 
IEEE Service-Oriented Computing Etapa 1 
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IEEE An environment of modeling business centric monitoring and control applications Etapa 2 
IEEE Agile Cooperative Process-Aware Information Systems (ProGility 2009): Workshop Report Etapa 1 
IEEE Agile Cooperative Process-Aware Information Systems (ProGility 2008) Etapa 1 

Scopus Conference Review - IESS 2015 Etapa 1 
Scopus Requirements specification as executable software design - A behavior perspective Etapa 1 
Scopus VMES: Virtualization aware manufacturing execution system Etapa 1 

Scopus 
Supporting interoperability of collaborative networks through engineering of a service-based 
Mediation Information System (MISE 2.0) 

Etapa 1 

Scopus A mapping from BPMN model to JADEX model Etapa 2 
Scopus   Etapa 2 
Scopus Complex Adaptive Systems Theory in the Context of Business Process Management Etapa 2 

Scopus 
Shaping the next incarnation of Business intelligence: Towards a flexibly governed network 
of information integration and analysis capabilities 

Etapa 1 

Scopus Improved Compliance by BPM-Driven Workflow Automation Etapa 2 
Scopus Conference Review - AMCIS 2014 Etapa 1 

Scopus 
Democratizing business process management: Empowering process participants to contribute 
to the enactment of business processes 

Etapa 1 

Scopus WaFeR - A framework for testing Ul-based applications Etapa 1 
Scopus ISEAsy: A social business process management platform Etapa 2 
Scopus Cognitive support for S-BPM user interfaces intertwining modeling and execution Etapa 2 

Scopus 
Architecting the Enterprise along Communication Paradigm Using the TOGAFÂ® 
Framework 

Etapa 1 

Scopus 
A flexible and efficient system development approach for enterprise system and smartphone 
application 

Etapa 1 

Scopus Conference Review - BIR 2014 Etapa 1 
Scopus Cognitive support for S-BPM user interfaces intertwining modeling and execution Etapa 1 
Scopus Subject-oriented process design across organizational control layers Etapa 1 
Scopus Work systems based fractal architecture of information systems Etapa 1 
Scopus SWB process: A business process management system driven by semantic technologies Etapa 1 
Scopus Conference Review - S-BPM ONE 2014 Etapa 1 
Scopus Conference Review - AMCIS 2013, vol. 5 Etapa 1 
Scopus Realizing elastic processes with viePEP Etapa 1 
Scopus Conference Review - AMCIS 2013, vol. 2 Etapa 1 
Scopus Conference Review - AMCIS 2013, vol. 4 Etapa 1 
Scopus Conference Review - AMCIS 2013, vol. 3 Etapa 1 
Scopus Key information technology and management issues 2012-2013: An international study Etapa 1 
Scopus Conference Review - AMCIS 2013, vol. 1 Etapa 1 

Scopus 
A combination of business rule and modeling languages for semantic business processes 
modeling 

Etapa 2 

Scopus ACM 2013 PC co-chairs message Etapa 1 

Scopus 
On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2013 Conferences - Confederated 
International Conferences: CoopIS 2013, DOA-Trusted Cloud 2013, and ODBASE 2013, 
Proceedings 

Etapa 1 

Scopus 
Towards the automatic and optimal selection of risk treatments for business processes using a 
constraint programming approach 

Etapa 1 

Scopus Research on business process management system based on SOA Etapa 2 
Scopus Improving the Agility of Business Processes Based on Service-Oriented Architecture Etapa 2 

Scopus 
Agility based on stakeholder interaction - Blending organizational learning with interactive 
BPM 

Etapa 2 

Scopus Managing complexity in adaptive case management Etapa 2 
Scopus Models for sharing resources in agile project management Etapa 2 
Scopus Conference Review - ECIS 2013 Etapa 1 
Scopus Conference Review - SPICE 2013 Etapa 1 

Scopus 
Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling - 14th International 
Conference, BPMDS 2013, 18th International Conference, EMMSAD 2013, Held at CAiSE 
2013, Proceedings 

Etapa 1 

Scopus Do workflow-based systems satisfy the demands of the Agile enterprise of the future? Etapa 2 
Scopus Exploring location-aware process management Etapa 2 
Scopus Conference Review - 24th Australasian Conference on Information Systems 2013 Etapa 1 
Scopus Conference Review - SPICE 2013 Etapa 1 
Scopus A new contract between business and business analysts Etapa 2 
Scopus Leveraging BPM decipline to deliver agile business processes in emerging markets Etapa 1 
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Scopus 
Business Process Management Workshops - BPM 2012 International Workshops, Revised 
Papers 

Etapa 1 

Scopus Achieve agile enterprise system through collaboration with BPMS Etapa 1 
Scopus An agile governance method for multi-tier industrial architecture Etapa 2 
Scopus Conference Review - AMCIS 2012, Volume 4 Etapa 1 
Scopus Conference Review - AMCIS 2012, Volume 5 Etapa 1 

Scopus 
On the importance of agile communication skills in BPM education: Design principles for 
international seminars 

Etapa 2 

Scopus Conference Review - AMCIS 2012, Volume 2 Etapa 1 
Scopus Towards improving enterprise performance with Service Level Agreements Etapa 1 
Scopus Conference Review - AMCIS 2012, Volume 3 Etapa 1 

Scopus 
Building semantic business process space for agile and efficient business processes 
management: Ontology-based approach 

Etapa 2 

Scopus Newer approach to create flexible business architecture of modern enterprise Etapa 2 
Scopus Business process management in financial services Etapa 2 

Scopus 
Routinizing change: Does business process management technology have unintended firm-
level consequences? 

Etapa 1 

Scopus Conference Review - AMCIS 2012, Volume 1 Etapa 1 
Scopus A web-based two-layered integration framework for smart devices Etapa 1 
Scopus Agile bpm in the age of cloud technologies Etapa 2 
Scopus Business Process Analysis and Modeling Based on Agent Etapa 2 
Scopus Conference Review - AMCIS 2012, Volume 6 Etapa 1 
Scopus Telecommunication e-services orchestration enabling business process management Etapa 2 
Scopus An approach for process variability control in business process management Etapa 1 
Scopus Event-driven manufacturing process management approach Etapa 2 
Scopus Key information technology and management issues 2011-2012: An international study Etapa 1 
Scopus Causes-based problems in business process compliance based management Etapa 1 

Scopus 
The role of BPM in the IT value-chain: Exploring how managing business processes can 
decouple business and IT 

Etapa 2 

Scopus An integrated method for business process improvement Etapa 2 
Scopus An ontological approach to oracle BPM Etapa 2 
Scopus Whom to talk to? A stakeholder perspective on business process development Etapa 2 
Scopus Requirements for business process management systems supporting business process agility Etapa 2 

Scopus 
From business processes to software services and vice versa - An improved transition through 
service-oriented requirements engineering 

Etapa 2 

Scopus 
SMART: Modeling and monitoring support for business process coordination in dynamic 
environments 

Etapa 2 

Scopus 
From policy implementation to business process management: Principles for creating 
flexibility and agility 

Etapa 1 

Scopus Transition to service-oriented enterprise: SOA maturity and enterprise architecture Etapa 1 
Scopus Business-it alignment and organisation agility enabled by bpm and soa approaches interplay Etapa 2 
Scopus An hybrid integration approach to business process management implementation Etapa 2 
Scopus A predictive business agility model for service oriented architectures Etapa 2 
Scopus The process-rule continuum - Can BPMN & SBVR cope with the challenge? Etapa 1 
Scopus Decision-enabled dynamic process management for networked enterprises Etapa 1 
Scopus Agile process management in an industrial R & D department Etapa 2 
Scopus Situatedness - The Amalgam of Agile (S-)BPM Etapa 2 

Scopus 
A semantic rule and event driven approach for agile decision-centric business process 
management (invited paper) 

Etapa 2 

Scopus 
A model for dynamic services discovery over largely distributed providers based on QoS and 
business processes contexts 

Etapa 1 

Scopus What BPM technology can do for healthcare process support Etapa 2 
Scopus Establishing conceptual and functional links between S-BPM and business rules Etapa 2 
Scopus Architecture combining SOA and BPM Etapa 1 
Scopus Semantic business process space for intelligent management of sales order business processes Etapa 2 
Scopus Towards a collaborative business process management methodology Etapa 1 

Scopus 
An approach to continuous process improvement (CPI) based on case-based reasoning and 
process change patterns 

Etapa 1 

Scopus SOA embedded in BPM: A high level view of object oriented paradigm Etapa 2 
Scopus Integration of UI services into SOA based BPM applications Etapa 1 
Scopus Conference Review - S-BPM ONE 2011 Etapa 1 
Scopus Modeling an agile enterprise: Reconciling systems and process thinking Etapa 2 
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Scopus The organizational competences model: A contribution for business-IT alignment Etapa 1 
Scopus MES gets BPM boost Etapa 1 
Scopus Risk driven process engineering in Digital Ecosystems: Modelling risk Etapa 1 

Scopus 
Towards deterministically constructing organizations based on the normalized systems 
approach 

Etapa 1 

Scopus 
The design and implementation of process engine supporting absolute customization based on 
ITSM 

Etapa 1 

Scopus Business process management (BPM) in a day Etapa 1 
Scopus Effective collaboration and consistency management in Business Process Modeling Etapa 1 
Scopus Conference Review - SBPM 2010 Etapa 1 

Scopus 
The deployment of business process management systems: A quantitative analysis of end-
users' evaluations 

Etapa 2 

Scopus Achieving business agility with websphere ILOG JRules and webSphere BPM Etapa 1 
Scopus SOA, BPM and cloud computing: Connected for innovation in higher education Etapa 1 

Scopus 
Case study: The process portal - Process-as-a-service central platform for work-, information- 
and knowledge processes in the company 

Etapa 1 

Scopus IT and the agile business Etapa 2 
Scopus An approach for a more agile BPM-SOA integration supported by dynamic services discovery Etapa 1 
Scopus Crossing the chasm between the real world and business process management Etapa 2 

Scopus 
Establishing a procedure model for combining and synergistically aligning business rules and 
processes within ontologies 

Etapa 2 

Scopus Integrating complex events for collaborating and dynamically changing business processes Etapa 2 
Scopus Supply chain performance measurement: A literature review Etapa 1 
Scopus Business process modeling and verification under service cooperation environment Etapa 1 
Scopus The discovery of agile service networks through the use of social network analysis Etapa 1 
Scopus The role of BPMN in a modeling methodology for dynamic process solutions Etapa 2 
Scopus A corporate semantic wiki for scientific workflows Etapa 2 

Scopus 
A method for transforming existing Web Service descriptions into an enhanced semantic Web 
Service framework 

Etapa 1 

Scopus Building the Agile Enterprise Etapa 2 
Scopus Rule based business process execution with BPEL Etapa 2 
Scopus Using service oriented computing for competitive advantage Etapa 1 
Scopus Business process management in a Smart Business Network environment Etapa 2 
Scopus Interlimb coordination, strength, and power in soccer players across the lifespan. Etapa 1 

Scopus 
12th Australian Conference on Knowledge Management and Intelligent Decision Support, 
ACKMIDS 09 and 20th Australasian Conference on Information Systems, ACIS 2009 

Etapa 1 

Scopus 
BPMDemos 2009 - Proceedings of the Business Process Management Demonstration Track 
2009 

Etapa 1 

Scopus Managing business compliance using model-driven security management Etapa 2 
Scopus Role of process modeling in software service design Etapa 1 

Scopus 
Service oriented computing in practice - An agenda for research into the factors influencing 
the organizational adoption of service oriented architectures 

Etapa 1 

Scopus SOA-BPM based information system for promoting agility of third party logistics Etapa 2 
Scopus Achieving business agility by integrating SOA and BPM technology Etapa 1 
Scopus Alaska simulator - Supporting empirical evaluation of process flexibility Etapa 1 
Scopus BPM meeting with SOA: A customized solution for small business enterprises Etapa 1 
Scopus Semantic business process integration based on ontology alignment Etapa 1 
Scopus Change in control Etapa 1 
Scopus Knowledge-oriented process portal with BPM approach to leverage NPD management Etapa 2 
Scopus An empirical study about the status of business process management Etapa 1 
Scopus Inside agile processes: A practitioner's perspective Etapa 1 
Scopus Research on dynamic collaborative process with variable structure Etapa 2 
Scopus Service-oriented architecture (SOA) in medica systems Etapa 2 

Scopus 
Proposing the relationship between IT business alignment and the business value of service-
Oriented architectures in financial firms 

Etapa 1 

Scopus A collaborative decision support framework for managing the evolution of virtual enterprises Etapa 1 

Scopus 
Building the Business Case for SOA: A Study of the Business Drivers for Technology 
Infrastructure Supporting Financial Service Institutions 

Etapa 1 

Scopus 
Goal-oriented autonomic business process modeling and execution: Engineering change 
management demonstration 

Etapa 2 

Scopus Enterprise agility evaluation based on business process management frame Etapa 2 
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Scopus 
How to better align BPM & SOA - Ideas on improving the transition between process design 
and deployment 

Etapa 2 

Scopus Architecture of information system combining SOA and BPM Etapa 1 

Scopus 
Integrating E-services with a telecommunication E-commerce using service-oriented 
architecture 

Etapa 1 

Scopus Service-Oriented Architecture (SOA) in media systems Etapa 1 
Scopus Applying semantic web services Etapa 1 
Scopus Knowledge reuse and agile processes: Catalysts for innovation Etapa 2 
Scopus Goal-oriented autonomic process modeling and execution for next generation networks Etapa 1 
Scopus Case study: Net-centric mission threads modeling and analysis using BPMN Etapa 1 
Scopus Proceedings - 19th Australian Software Engineering Conference, ASWEC 2008 Etapa 1 
Scopus Model driven data service development Etapa 1 
Scopus LS/ABPM - An agent-powered suite for goal-oriented autonomic BPM Etapa 1 

Scopus 
Organizational constraints to realizing business value from service oriented architectures: An 
empirical study of financial service institutions 

Etapa 1 

Scopus BDI-agents for agile goal-oriented business processes Etapa 1 
Scopus Service-oriented enterprises and architectures: State of the art and research opportunities Etapa 1 

Scopus 
PACIS 2007 - 11th Pacific Asia Conference on Information Systems: Managing Diversity in 
Digital Enterprises 

Etapa 1 

Scopus 
Achieving business process agility in Engineering Change Management with Agent 
Technology 

Etapa 2 

Scopus 
Bridging architectural boundaries design and implementation of a semantic BPM and SOA 
governance tool 

Etapa 2 

Scopus A survey on workflow annotation & composition approaches Etapa 1 
Scopus Semantic enterprise technologies Etapa 1 
Scopus A data flow optimization based approach for BPEL processes partition Etapa 1 
Scopus Evolution of enterprise systems Etapa 1 
Scopus Process use cases: Use cases identification Etapa 2 
Scopus An approach for capacity planning of web service workflows Etapa 1 

Scopus 
1st International Working Conference on Business Process and Services Computing, BPSC 
2007 

Etapa 1 

Scopus What's in a service? Etapa 1 
Scopus Model driven security for agile SOA-style environments Etapa 1 
Scopus Investigating the potential of service oriented architectures to realize dynamic capabilities Etapa 1 
Scopus Process and services fusion impact assessment Etapa 1 
Scopus An e-business model to facilitate conflict-solving and cooperation in logistics services Etapa 1 
Scopus A research agenda for autonomous business process management Etapa 1 
Scopus Knowledge-based flexible business process management Etapa 1 

Scopus 
IFIP TC 5 Working Group 5.5 8th IFIP Working Conference on Virtual Enterprises, PRO-VE 
2007 

Etapa 1 

Scopus From trading to eCommunity population: Responding to social and contractual challenges Etapa 1 
Scopus ARIS - Software, method and instrument Etapa 1 
Scopus An environment of modeling business centric monitoring and control applications Etapa 1 
Scopus Towards a Framework for Integrating Risk and Business Process Management Etapa 1 
Scopus Agile process management: Framework and methodology Etapa 2 
Scopus From process logic to business logic - A cognitive approach to business process management Etapa 1 

Scopus 
Emerging technologies and standards on business process management in collaborative 
networks environments 

Etapa 2 

Scopus 
PEM: A framework enabling continual optimization of workflow process executions based 
upon business value metrics 

Etapa 1 

Scopus Agile enterprise cornerstones: Knowledge, values, and response ability Etapa 2 
Scopus Web services composition for process management in e-Business Etapa 2 

Scopus 
Web services, grid computing, and business process management: Exploiting 
complementarities for business agility 

Etapa 2 

Scopus The grid enterprise - Structuring the agile business of the future Etapa 2 
Scopus Managing evolving business workflows through the capture of descriptive information Etapa 1 

Scopus 
A supporting system for evaluation and review of business process through activity-based 
approach 

Etapa 1 

Scopus Autonomous agents for business process management Etapa 2 
Science 
Direct 

Chapter 1 - The Agile Enterprise Etapa 2 
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Science 
Direct 

From policy implementation to business process management: Principles for creating 
flexibility and agility 

Etapa 2 

Science 
Direct 

Towards a framework for integrating risk and business process management Etapa 2 

Science 
Direct 

Chapter 3 - Business Process Management Etapa 2 

Science 
Direct 

Chapter 10 - Model-Based Management Etapa 2 

Science 
Direct 

Semantic business process integration based on ontology alignment Etapa 2 

Science 
Direct 

Information System Conceptualization Drive of Unique Business Process through Virtual 
Organizations 

Etapa 2 

Science 
Direct 

Chapter 1 - SOA�A Common Sense Definition Etapa 2 

Science 
Direct 

Towards the automatic and optimal selection of risk treatments for business processes using a 
constraint programming  

Etapa 2 

Science 
Direct 

Chapter Seventeen - ERP-Driven Redesign Etapa 1 

Science 
Direct 

vMES: Virtualization aware manufacturing execution system Etapa 1 

Science 
Direct 

The BPM Way of Implementation and Governance Etapa 2 

Science 
Direct 

ICT Infrastructure Created to Support CertiBPM Project and Training Program Etapa 1 

Science 
Direct 

Business Process Model Reasoning: From Workflow to Case Management Etapa 2 

Emerald The evolution of agile manufacturing Etapa 1 
Emerald Creating flex�lean�agile value chain by outsourcing: An ISM�based interventional roadmap Etapa 1 
Emerald An empirical study about the status of business process management Etapa 1 

Emerald 
Advanced planning and scheduling with collaboration processes in agile supply and demand 
networks 

Etapa 2 

Emerald How to go from strategy to results? Institutionalising BPM governance within organisations Etapa 2 

Emerald 
An approach to service�oriented architecture using web service and BPM in the telecom�OSS 
domain 

Etapa 1 

Emerald Design of a re�configurable workflow system for rapid product development Etapa 1 

Emerald 
Non-disruptive knowledge and business processing in knowledge life cycles � aligning value 
network analysis to process management 

Etapa 1 


